Cestovná kancelária

Dôležité informácie pred cestou do Chorvátska
UBYTOVANIE
V hoteloch, pavilónoch, depandancoch, penziónoch, bungalovoch i apartmánoch nenahradzuje komfort vlastného bytu. Nárok na ubytovanie vzniká po
predložení ubytovacieho poukazu VOUCHERU spravidla po 14. hodine v deň
nástupu uvedenom na VOUCHERI. Cestujúci je povinný opustiť izbu v deň odchodu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nedôjde k inej dohode s recepciou
a delegátom CK. Toto je bežná hotelová prax, uplatňovaná na celom svete preto,
aby mohli byť izby upratané a pripravené pre nových hostí. Cestujúci s kyvadlovou autobusovou dopravou musia čakať po opustení izieb až do večerných
hodín na odchod kyvadlových autobusov. To vyžaduje, aby cestujúci prejavil
určitú dávku trpezlivosti a hlavne nápady, ako využiť posledný deň dovolenky
pri mori. Cestujúci je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom
zariadení. Pokiaľ cestujúci odcestuje pred skončením pobytu, nemá nárok na
vrátenie peňazí (s výnimkou poistnej udalosti).

VYBAVENIE HOTELOV A APARTMÁNOV
Hotely, bungalovy, pavilóny, penzióny a depandance ponúkajú obvykle ubytovanie zahrňujúce polpenziu (prípadne raňajky, all inclusive light, resp. all inclusive) bez chladničky a možnosti varenia v izbe (pokiaľ v ponuke nie je
uvedené inak). Apartmány ponúkajú ubytovanie s vlastnou stravou. Súčasťou
každého apartmánu je kuchynka alebo kuchynský kút so základným vybavením.
Kuchynské kúty alebo kuchynské linky sú vybavené chladničkou (väčšinou
s otvoreným mraziarenským priestorom), sporákom (bez rúry na pečenie a odsávača pachov) a bez kuchynských prístrojov. K vybaveniu ďalej patrí príbor
pre počet osôb, pre koľko je apartmán určený, riad, malý počet hrncov a jednoduchých kuchynských nástrojov. Kávovary nie sú k dispozícii. Chýbajúci inventár je potrebné nahlásiť v recepcii, resp. domácim.
Obývacia spálňa v apartmáne je zväčša obývačka s jedálenským kútom, kuchynskou linkou a možnosťou spania pre 1 – 2 osoby.
V apartmánoch obyčajne nie sú utierky, čistiace prostriedky a pod. Pokiaľ máte
objednanú prístelku, treba zobrať na vedomie, že vo väčšine prípadov ju tvorí
pohovka alebo rozkladacie kreslo. Pokiaľ je v izbe umiestnená prístelka, zmenšuje sa tým voľný priestor.

ROZDEĽOVANIE IZIEB
Rozdeľovanie izieb, prípadne apartmánov, je úlohou miestneho poskytovateľa
služieb. Želaniam cestujúcich preto nemusí vždy vyhovieť. Ak nie ste napriek
našim snahám spokojní, obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo na nášho
pobytového delegáta.

STRAVOVANIE
Cestujúci s polpenziou, plnou penziou, all inclusive light, resp. all inclusive
začínajú prvú službu večerou. Poslednou službou pri polpenzii sú raňajky, pri
plnej penzii, all inclusive light a all incluive je poslednou službou obed. Nápoje
k jedlám spravidla nie sú zahrnuté v cene. Stravovanie sa poskytuje podľa
normy zahraničného partnera.

DOPRAVA
Do všetkých pobytových miest je možné zvoliť si individuálnu dopravu. Autobusovú dopravu zabezpečujeme iba do niektorých pobytových miest. Každá
prepravovaná osoba musí mať, s ohľadom na vlastnú bezpečnosť, svoje sedadlo.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Do väčšiny pobytových miest v Dalmácii, z našej ponuky, je zväčša zabezpečená kyvadlová doprava. Odchody autobusov sú vždy jeden deň pred začiatkom
čerpania služieb v pobytových miestach. Doprava je nonstop s bezpečnostnými
a hygienickými prestávkami. Príchod autobusov do pobytových miest býva
v niektorých prípadoch v skorých ranných hodinách. Ak autobus rozváža cestujúcich do rôznych pobytových miest, doprava cestujúcich do vzdialenejších
miest môže trvať až do poludňajších hodín. Autobusová doprava je kyvadlová,
takže až podľa času príchodu autobusov s novou skupinou sa stanovia doby odchodu autobusov z pobytového miesta.
Odchody autobusov z pobytových miest bývajú až vo večerných hodinách po
povinnom odpočinku vodičov. Vzhľadom k možným nepredvídateľným okolnostiam počas cesty, ktoré v CK nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako
napr. dopravná situácia na cestách, nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické podmienky a pod.), môže dôjsť k meškaniu dopravy
pri ceste do ako i z pobytových miest oproti plánovaným časom príchodu, resp.
odchodu.
V nevyhnutných prípadoch má CK právo na zmenu zvozového miesta na území SR. Pri takejto zmene, ktorá má za následok zmenu pôvodne potvrdeného
zvozového miesta cestujúceho preberá CK na seba náklady na autobusový

lístok do najbližšieho možného miesta nástupu či výstupu, ktoré CK cestujúcemu oznámi obratom pri vzniku takejto zmeny. V prípade potreby a v záujme efektívnejšej dopravy cestujúcich do pobytových miest si CK vyhradzuje
právo na možnosť prestupu cestujúcich na území SR, resp. Chorvátska z autobusu do iného autobusu.

POBYTOVÁ TAXA
V Chorvátsku je povinným poplatkom každého cestujúceho staršieho ako
12 rokov. Pobytová taxa nie je zvyčajne zahrnutá v cene ubytovacích kapacít
v našom katalógu a platí sa pri kúpe zájazdu v CK (pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak).

UBYTOVACÍ POUKAZ VOUCHER
Obdrží cestujúci po zaplatení celej čiastky za pobyt – zájazd spoločne s pokynmi
na cestu od CK najneskôr 7 dní pred odchodom. Ak cestujúci kupuje zájazd
v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK poskytne ubytovací
poukaz spolu s pokynmi pri uzatváraní zmluvy, po zaplatení zájazdu. VOUCHER
je dokladom pre poskytnutie služieb zahraničného partnera. V dokumente sú
uvedené služby, ktoré si cestujúci zaplatili v našej CK a na ich čerpanie počas
pobytu majú nárok. Pokiaľ cestujúci svojvoľne ubytuje v izbe alebo apartmáne
viac osôb, než je uvedené na VOUCHERI, berie na seba všetko riziko (postih,
pokuta, vysťahovanie a pod. zo strany ubytovateľa), ktoré z toho vyplýva. Pred
odchodom cestujúci prekontrolujú, či majú v poriadku všetky doklady a či sú
vo VOUCHERI uvedené všetky služby, ktoré si v CK zaplatili. V prípade nejasností je potrebné včas sa informovať u zodpovedného pracovníka CK. Do
VOUCHERU nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať, čokoľvek
prepisovať alebo vpisovať. Akýkoľvek zásah do VOUCHERU mimo CK a mimo
osôb oprávnených k zápisom znehodnocuje VOUCHER a robí ho neplatným.

POISTENIE
CK AQUAMARIN je poistená proti insolventnosti v poisťovni Union (garančný
list je súčasťou cenníka). V cene zájazdov CK AQUAMARIN nie je zahrnuté
komerčné cestovné poistenie. O možnostiach poistenia sa cestujúci môžu
informovať pri predaji zájazdu u ktoréhokoľvek predajcu CK AQUAMARIN.
V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie pripomíname, že aj
naďalej je veľmi dôležité uzatvárať si pri cestách do tejto krajiny cestovné poistenie a nie sa spoliehať len na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC)
pretože ten: nekryje náklady na prípadnú spoluúčasť; nekryje náklady na
prevoz do Slovenskej republiky; je ho možné využiť len v zmluvných zdravotníckych zariadeniach; prináša pre poistenca rovnaké povinnosti a obmedzenia,
ako majú miestni poistenci.

DELEGÁTI CK
Vo vybraných strediskách, ktoré CK ponúka, bude vo vypísaných termínoch
a hodinách k dispozícii jej delegát alebo sprievodca, resp. delegát z partnerskej
CK. Prostredníctvom informačnej tabule bude delegát poskytovať potrebné
informácie (napr. informačné stretnutia, miesto, kde je delegát ubytovaný, kde
je možné v prípade nevyhnutnosti nechať odkaz, informácie o odchodoch atď.)
Túto informačnú tabuľu odporúča CK priebežne sledovať počas pobytu.
Delegát ponúka na tabuli možnosti výletov miestnych organizátorov, pre ktorých
môže sprostredkovávať rezerváciu. CK AQUAMARIN je v tomto prípade len
sprostredkovateľ a nepreberá žiadnu zodpovednosť za priebeh výletov. CK tiež
nepreberá zodpovednosť za nerešpektovanie písomných pokynov delegáta.

REKLAMÁCIE
Snažíme sa zabezpečiť vybrané objekty na požadovanej úrovni. Ak by sa napriek
tomu vyskytli nejaké nedostatky, je potrebné ich ohlásiť ihneď nášmu pobytovému delegátovi (ktorý sa bude snažiť ich ihneď odstrániť) alebo v recepcii
ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ ich nebude možné odstrániť priamo na mieste,
spíše pobytový delegát s cestujúcim písomný záznam. Potvrdený záznam predloží cestujúci pri uplatnení práva na reklamáciu. Svoje nároky na reklamáciu
musí cestujúci písomne uplatniť v CK bezodkladne, najneskôr však do dvoch
rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo
dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. V záujme predchádzania nedorozumeniam, ktoré vznikajú pri reklamáciách, CK odporúča cestujúcim, aby sa dôkladne oboznámili s článkom „Reklamačné konanie,
zodpovednosť za poskytovanie zájazdu“ uvedeným vo „Všeobecných zmluvných
podmienkach“, ktoré sú súčasťou Zmluvy o zájazde.

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Dovoľujeme si upozorniť, že obdobie pred a po sezóne prináša veľa výhodných
cien. Niektoré zariadenia kvôli nízkemu počtu hostí môžu svoje služby obmedziť
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Vitajte v Chorvátsku
(napr. zrušenie stravovania formou švédskych stolov alebo vypnutie klimatizácie, vypustenie vonkajších bazénov a pod.). Rovnako bary, taverny, diskotéky
a zariadenia, ponúkajúce ďalšie doplnkové služby, nemusia byť v prevádzke.
O všetkých týchto záležitostiach rozhoduje vedenie daného ubytovacieho
zariadenia bez vplyvu našej CK. Na základe našich doterajších skúseností
vieme, že počas letných prázdnin dochádza vo všetkých pobytových miestach
na Jadrane k obrovskému nárastu počtu hostí. Z tohto dôvodu, v záujme zvýšenia pohodlia a pokoja počas cesty do Chorvátska, tak i počas samotného pobytu, odporúčame pozorný výber termínov a miesta pobytu a všetkých okolností
s ním spojených. Vo všetkých týchto prípadoch radi podáme presné informácie. Počas pobytu na Jadrane budete mať určite možnosť zoznámiť sa s mentalitou a zvyklosťami ľudí, ktoré sú typické pre južné štáty. K dovolenke patrí
i večerná zábava v baroch, diskotékach a nočných kluboch, čo môže spôsobovať hluk do neskorých nočných hodín. Ten, kto sa vydá na cesty, musí rátať
i s tým, že stráca na určitú dobu pohodlie vlastného bytu a že sa bude musieť
prispôsobiť novému prostrediu, strave, mentalite ľudí, flóre a faune v mieste,
ktoré si pre svoju dovolenku vybral. Vzhľadom k tomu, že cenné predmety ako
šperky, peniaze, cestovné doklady a pod. zvyčajne nie sú poistené, odporúčame
využívať hotelové trezory, ktoré sú vo väčšine ubytovacích zariadení.

Slováci milujú Chorvátsko. Mnohí sa do neho zamilovali
na prvý pohľad a zostalo ich láskou na celý život. Chorvátsko je hodné lásky.
Táto krajina tisícich ostrovov, prekrásnej prírody, bohatého národného dedičstva, bezhraničnej inšpirácie, umelcov,
ktorí svojimi dielami navždy zapísali Chorvátsko do mapy
sveta, ale hlavne dobrosrdečných ľudí, rečou i náturou tak
blízkych Slovákom. Veľa lásky prijíma a ešte viac dáva.
Plným priehrštím rozdáva všetku tú krásu, ktorá mu bola
daná do vienka. Veď stará známa povesť hovorí, že Boh daroval Chorvátom to, čo si nechával pre seba...
Chorvátska ponuka je aj tento rok veľmi pestrá a bohatá.
Dominuje v nej, samozrejme, „slovenské“ Jadranské more,
ale aj množstvo ďalších príležitostí zblízka spoznať túto
krajinu, jej ľudí, históriu aj súčasnosť.
Pozrite si náš katalóg, splňte si túžbu po dovolenke podľa
svojich predstáv a oslávte tak s nami našu dvadsiatupiatu
sezónu!

REZERVÁCIA – MAX. 1 DEŇ

Vaša Cestovná kancelária Aquamarin

Zájazd si môžete rezervovať osobne, telefonicky, telefaxom alebo e-mailom.
V prípade, že stanovenú rezerváciu nepotvrdíte uzatvorením Zmluvy o zájazde
a zaplatením zálohy a doplatku do stanoveného termínu, je rezervácia zrušená.

OCHORENIE V ZAHRANIČÍ
Pred cestou Vám odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie, ktorého
súčasťou je aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Nemocnice spravidla
uznávajú doklady vystavené komerčnou poisťovňou. Ak je potrebné lekársky
účet zaplatiť priamo na mieste, po príchode domov Vám poisťovňa výdavky
preplatí.

ŽELANIE CESTUJÚCEHO
Želania cestujúcich sú vždy uvedené ako požiadavka a preto nie sú zahrnuté
v partnerských zmluvách. Podľa možnosti sa berie ohľad na požiadavky cestujúcich, ale bez záruky zo strany CK AQUAMARIN.

HLUK POČAS HLAVNEJ SEZÓNY
Hlavne v júli a v auguste je potrebné v turistických centrách počítať so zvýšeným počtom turistov a dopravných prostriedkov, nakoľko sú v celej Európe
prázdniny. Aj v pokojnejších miestnych častiach, prípadne dovolenkových objektoch je potrebné rátať so zvýšenou hlučnosťou niekedy až do ranných hodín.
Preto by sa cestujúci, vyhľadávajúci ticho, mali dovolenke v týchto mesiacoch
vyhýbať a smerovať svoju dovolenku pred a po hlavnej sezóne.
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Chorvátska republika má plochu 56 538 štvorcových kilometrov,
takmer 5 miliónov obyvateľov, hlavným mestom je Záhreb
(cca 1 mil. obyvateľov). Chorvátsko má po Nórsku druhé najčlenitejšie pobrežie Európy a patrí mu okolo 1185 ostrovov
a ostrovčekov. Významným prvkom v Chorvátsku je ekológia –
v tejto krajine je sedem národných parkov s panenskou chránenou prírodou. Plitvické jazerá sú na zozname UNESCO ako
súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Podnebie a more
Jadranské more je najčistejšie more v Európe, dno vidieť až do
hĺbky 50 metrov. Priemerná teplota vzduchu v letných mesiacoch sa pohybuje okolo 29 oC, mora 24 oC.
Pláže sú prevažne kamienkové, kamenisté, skalnaté, štrkové. Pri
kúpaní je vhodné obuť si gumenú obuv, na mnohých miestach
sa vyskytujú morskí ježkovia.
Športové vyžitie
Požičovne športových potrieb sú vo väčších letoviskách (vodné
skútre, bicykle, šlapadlá atď.), športové ihriská (tenisové kurty).
Je však potrebné rátať s tým, že cena za ich zapožičanie
(resp. prenájom) je vysoká.
Mena
Oficiálnou menou v Chorvátsku je HRK (kuna). 1 EUR je cca
7,32 HRK. Peniaze je možné vymeniť v zmenárňach, v bankách,
na poštách, v cestovných kanceláriách a hoteloch. Kreditné karty
sú akceptované. Chorvátsku menu je možné zakúpiť aj v bankách na Slovensku.
Požičiavanie áut
Požičovne áut sú vo väčších strediskách samozrejmosťou.
Požičovné je pomerne drahé – za automobil strednej kategórie
sa platí 60 – 85 EUR na deň. Je potrebné dodržiavať miestne
predpisy a dopravné značky, lebo kontroly sú pomerne časté
a pokuty vysoké.
Pošta, telefón
Cena za pohľadnicu je od 2 HRK, známka na Slovensko
3,60 HRK. Telefonovať je možné z pošty al. z automatu na kartu.
Telefonovať z hotelov neodporúčame, lebo cena je niekoľkonásobne vyššia.
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Podmienky na uplatnenie zliav nájdete v cenníku 2019.
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U mag
Najsevernejším turistickým strediskom na západnej strane Istrie je
letovisko Umag. Letovisko sa rozprestiera pozdĺž pobrežia, v dĺžke
vyše osem kilometrov. Typickým pre toto letovisko je množstvo zelene, bohatá ponuka športových atrakcií a v neposlednom rade historická časť mesta s kaviarničkami, reštauráciami a obchodíkmi so
suvenírmi.

HOTEL SOL SIPAR
Poloha: 1,5 km od centra mesta Umag (v sezóne premáva vláčik
– za poplatok), na polostrove Punta, 30 m od pláže. Pláže sú vybetónované plochy, kamienkové a piesočnaté.
Popis: v roku 2017 kompletne zrekonštruovaný hotel, recepcia, internetový kútik, reštaurácia, na pláži à la carte reštaurácia s vonkajšou terasou, lobby bar, pool bar/snack bar (otvorený od júna do
polovice septembra), 2 vonkajšie bazény s morskou vodou (z toho
1 detský), ležadlá a slnečníky (obmedzený počet) pri bazéne sú
zdarma a na pláži sú za poplatok, v blízkosti hotela parkovisko za
poplatok.
Ubytovanie: klimatizované moderne zariadené dvojlôžkové izby
CLASSIC, izby PREMIUM a izby SUPERIOR s možnosťou jednej prístelky, izby PREMIUM FAMILY s možnosťou dvoch prísteliek. Izby sú
vybavené SAT TV, Wi-Fi (zdarma), telefón, minibar, trezor, kúpeľňa
(sprcha, sušič na vlasy a WC), balkón. Izby CLASSIC, PREMIUM
a PREMIUM FAMILY sú orientované na more. Izby SUPERIOR sú
orientované na park.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov, večere sú bez
nápojov.
Šport: za poplatok – tenisové kurty, prenájom bicyklov, plážový
volejbal, vodné športy – windsurfing, parasailing, jazda na banánoch, šlapadlá, kanoe.
Zábava: miniclub pre deti od 5 do 12 rokov, športové programy,
večerný animačný program a živá hudba (v období od polovice
júna do polovice septembra).

TURISTICKÝ KOMPLEX POLYNESIA
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Poloha: apartmánový komplex sa nachádza v turistickom stredisku
Katoro, 3 km severne od centra mestečka Umag. Do centra premáva
turistický vláčik (za poplatok). Apartmány sa nachádzajú v borovicovom háji a od pobrežia sú vzdialené 200 – 400 m. Pláže sú kamienkové, skalnaté i vybetónované. V mori je piesčité podložie.
Popis: apartmánový komplex Polynesia poskytuje ubytovanie v štúdiách a v apartmánoch. V stredisku Katoro sa nachádza recepcia,
zmenáreň, supermarket, pizzeria, à la carte reštaurácia, reštaurácia
s bufetovými stolmi, bufet na pláži, internetový kútik a Wi-Fi na recepcii komplexu (zdarma), vonkajší bazén pre dospelých a pre deti
so sladkou vodou, ležadlá pri bazéne zdarma (obmedzený počet),
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok (obmedzený počet), parkovanie pri apartmánoch (zdarma).
Ubytovanie:
Všetky štúdia a apartmány majú kuchynský kút, kúpeľňu (sprcha
alebo vaňa a WC), SAT TV, telefón, balkón, resp. terasu.
Štúdio 1/2+1 (cca 27 m2) – jedna miestnosť s dvojlôžkom alebo
oddelenými dvomi lôžkami a prístelkou.
Apt. 1/2+1 (cca 30 m2) – spálňa s dvojlôžkom, obývacia miestnosť s prístelkou.
Apt. 1/2+2 (cca 37 m2) – spálňa s dvojlôžkom, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom.
Apt. 1/2+3 (cca 40 m2) – spálňa s dvojlôžkom, obývacia miestnosť s tromi prístelkami, resp. rozkladacím gaučom a gaučom.
Stravovanie: vlastné, s možnosťou príplatku za polpenziu podávanú formou bufetu (večere sú bez nápojov).
Šport: v cene – boccia, mini bowling, stolný tenis, strelnica. Za poplatok – tenisové kurty a škola tenisu, multifunkčné kurty v „Sport
Art” centre (futbal, hádzaná, basketbal, bedminton), vodné športy
(windsurfing, kanoe, motorové lode, vodné bicykle, banán), bowling, prenájom bicyklov, minigolf, jazda na koňoch, plážový volejbal.
Zábava: v hlavnej sezóne miniclub pre deti od 5 do 12 rokov,
denné a večerné animácie pre deti a dospelých.
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Mesto Rovinj je jedným z turisticky najpríťažlivejších miest na Istrii. Snúbi sa tu v harmónii moderná
i starobylá architektúra s prírodou, je tu nespočetné množstvo reštaurácií, vinární, zmrzlinární a kaviarní. Mesto obklopujú storočné cédre, borovicové a píniové lesy, preto je vyhľadávané alergikmi
a prieduškármi.

TURISTICKÝ KOMPLEX VILLAS RUBIN
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Poloha: 3 km od mesta Rovinj, v turistickom stredisku Villas Rubin a cca 50 – 350 m od prírodných kamenistých pláží, s upravenými plochami na slnenie a menšej štrkovej pláže.
Popis: komplex pozostáva z prízemných apartmánov a izieb umiestnených v jednoposchodových budovách. Súčasťou komplexu je recepcia, centrálna klimatizovaná reštaurácia, à la carte reštaurácia, bary, pizzeria, internetový kútik (za poplatok), minimarket, dva vonkajšie bazény so
sladkou vodou (z toho 1 detský), ležadlá pri bazéne (za poplatok), tobogan (za poplatok), parkovanie (zdarma).
Ubytovanie:
IZBY (cca 20 m2) – klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky formou rozkladacieho
kresla, kúpeľňa (sprcha a WC), malá chladnička, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), telefón, terasa, resp. balkón.
APARTMÁNY A ŠTÚDIÁ – majú kuchynský kútik, kúpeľňu (sprcha, resp. vaňa, sušič na vlasy
a WC), klimatizáciu, telefón, Wi-Fi (zdarma), SAT TV a terasu.
Štúdio 1/3 (cca 30 m2) – jedna miestnosť s dvojlôžkom a prístelkou formou rozkladacieho kresla.
Apt. 1/4 (cca 33 m2) – jedna dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom
(190 x 160) pre 2 osoby spojená s kuchynským kútom.
Apt. 1/5 (cca 38 m2) – na poschodí sú dve dvojlôžkové spálne, na prízemí je obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 1 osobu spojená s kuchynským kútom.
Stravovanie: izby - polpenzia – formou bufetových stolov v centrálnej reštaurácii, večere sú bez
nápojov. Apartmány a štúdiá sú bez stravy, ale s možnosťou príplatku za raňajky, resp. večere.
Šport: športové a večerné animácie pre deti a dospelých, miniclub pre deti vo veku 4 – 11 r. Za
poplatok - 7 tenisových kurtov, stolný tenis, ihriská na basketbal, plážový volejbal, hádzaná, malý
futbal, minigolf, prenájom bicyklov, škola potápania, vodné športy na pláži.

Poreč
Stredisko Zelena Laguna je 5 km od Poreča a je významné vďaka bohatej športovo-rekreačnej ponuke. V sezóne premáva do centra Poreča turistický vláčik, autobus, resp. loďka.
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TIP CK: Obľúbený rodinný hotel nachádzajúci sa v jednom z najlepšie vybavených turistických stredísk Jadranu.

HOTEL DELFIN

+

Poloha: 5 km južne od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna, 100 m od kamenistej a štrkovej
pláže.
Popis: jeden z najväčších hotelov na pobreží Chorvátska, ktorý sa skladá z viacerých krídiel. Súčasťou hotela sú klimatizované spoločenské priestory a reštaurácia, recepcia, trezor na recepcii (za
poplatok), kaviareň, aperitív bar, terasa na slnenie s bazénom s morskou vodou, ležadlá pri bazéne sú zdarma (obmedzený počet), obchod so suvenírmi, kaderníctvo, Wi-Fi pripojenie v priestore
lobby baru (zdarma), parkovanie pri hoteli za poplatok. V stredisku sa nachádza obchod, praktický lekár, pošta, zmenáreň.
Ubytovanie: menšie dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (prístelka – 190 x 70 cm), štvorlôžkové izby (dve izby spojené dverami – všetky postele sú základné lôžka, štvorlôžková izba má
jednu kúpeľňu) a jednolôžkové izby, každá izba má kúpeľňu (sprcha a WC), telefón, balkón (väčšina izieb). Izby boli v roku 2009 zrekonštruované (okrem kúpeľní) a sú orientované buď na morskú
alebo na parkovú stranu (parkovisko).
Stravovanie: polpenzia formou bohatých švédskych stolov. Večere sú bez nápojov.
Šport: plážový volejbal (zdarma), za poplatok: tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, basketbal,
požičovňa bicyklov, člnov, potápačská škola, vodné športy na pláži.
Zábava: počas sezóny animačné programy pre deti a pre dospelých (v období 4. 6. – 1. 9.),
živá hudba, Byblos club – diskotéka (počas júla a augusta).

APARTMÁNY ASTRA
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Poloha: v stredisku Zelena Laguna, 100 – 400 m od kamenistej a štrkovej pláže, v peknom zelenom svahu.
Popis: recepcia spoločná aj pre blízky autokemp, trezor na recepcii za poplatok, zmenáreň, bazén
so sladkou vodou, ktorý je súčasťou autokempu (pri mori), Wi-Fi v priestoroch recepcie (zdarma),
supermarket, pizzeria, reštaurácie, kaviarne, parkovanie za poplatok.
Ubytovanie: Apt. 1/4 (cca 38 m2) – dve dvojlôžkové spálne (v jednej je dvojlôžko s rozmermi
190 x160 cm a v druhej sú dve postele – každá s rozmermi 180 x 70 cm), prístelka pre dieťa do
10 rokov (rozmer prístelky 160 x 60 cm), kuchynský kút, kúpeľňa (sprcha, WC a sušič na vlasy),
SAT TV, telefón, terasa alebo balkón.
Stravovanie: vlastné, možnosť zakúpenia polpenzie – švédske stoly v hoteli Delfin vzdialenom
cca 100 m od apartmánov.
Šport: plážový volejbal (zdarma), za poplatok: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, požičovňa
bicyklov, basketbal, windsurfing, požičovňa vodných plavidiel.
Zábava: Byblos club – diskotéka (počas júla a augusta).
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M edu l in
Medulin bolo pôvodne malé rybárske mestečko, dnes je
to moderné turistické stredisko s množstvom prekrásnych
pláží, s rozsiahlymi možnosťami pre šport a zábavu. Toto
stredisko bolo obľúbené už za rímskej vlády, čoho dôkazom sú najmä pozostatky rímskych víl na morskom dne.

HOTEL KORAL
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Poloha: hotel sa nachádza v srdci Medulinského zálivu,
len cca 10 m od piesočnato-kamienkovej pláže. Do centra
mesta je to cca 1,1 km.
Popis: zrekonštruovaný hotel k vybaveniu, ktorého patrí
– recepcia, reštaurácia, terasa. Parkovanie je pri hoteli za
poplatok.
Ubytovanie: izby sú vybavené SAT TV, Wi-Fi (zdarma),
telefónom, klimatizáciou, kúpeľňou (sprcha, WC a sušič
na vlasy).
Dvojlôžkové izby – celkom 6 izieb, z toho 2 izby majú
okno a výhľad na stenu, 4 izby majú balkón a výhľad na
more.
Trojlôžkové izby – celkom 4 izby, všetky majú francúzsky balkón, 2 sú bez výhľadu na more a 2 majú čiastočný výhľad na more.
Štvorlôžkové rodinné izby – celkom 10 izieb, 4 izby
majú balkón a výhľad na more a 6 izieb má francúzsky
balkón (z toho 3 izby majú čiastočný výhľad na more
a 3 izby sú bez výhľadu na more).
Stravovanie: raňajky – kombinácia bufetových stolov
a servírovaných raňajok.
Šport: za poplatok – vodné športy na pláži.

D uga Uvala
Letovisko Duga Uvala začalo písať svoju históriu v roku
1991. Nachádza sa v zátoke Vinjole, 3 km od dedinky
Krnica, na juhovýchodnej strane Istrijského polostrova. Turistov sem láka najmä nedotknutá príroda.

Výlety
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Apartmány ROŽA

APARTMÁNY HOSTIN
Poloha: apartmány sa nachádzajú v zátoke Vinjola, vo
svahu obklopenom zeleňou, cca 250 metrov od kamienkovej a kamenistej pláže. V okolí sú aj menšie ukryté prírodné skalnaté pláže.
Popis: apartmánový komplex Hostin pozostáva z trojhviezdičkových apartmánov ROŽA a dvojhviezdičkových
apartmánov GAROFUL, centrálnej recepcie, reštaurácie,
baru. Parkovanie je zdarma. Cca 2 minúty peši od komplexu je obchod.
Ubytovanie:
Apt. ROŽA*** – pekné klimatizované apartmány,
každý z nich má TV, kúpeľňu (sprcha a WC) a balkón.
Štúdio 1/3 /A3/ – jedna miestnosť, kde je dvojlôžko,
gauč a kuchynský kút.
Apt. 1/2+2 /A4 – GALLERY/ – spálňa s dvomi lôžkami na galérii, obývacia časť s gaučom a kuchynským
kútom.
Apt. 1/3+2 /A5/ – spálňa s tromi lôžkami, obývacia
časť s dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Apt. GAROFUL** – jednoducho zariadené apartmány,
kde každý z nich má TV, kúpeľňu (sprcha a WC) a balkón.
Štúdio 1/3 /A3/ – jedna miestnosť, kde sú tri lôžka a kuchynský kút.
Štúdio 1/4 /A4/ – jedna miestnosť so štyrmi lôžkami
a kuchynským kútom.
Apt. 1/2+2 /A4 – GALLERY/ – spálňa s dvojlôžkom
na galérii, obývacia časť s dvomi lôžkami a kuchynským
kútom.
Stravovanie: vlastné.
Šport: v okolí sú tenisové kurty, minigolf.

Apartmány GAROFUL

Výlety
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Prematura je malá dedinka, nachádzajúca sa v najjužnejšej časti Istrie, len 12 km od historického mesta Pula.
Pobyty v tomto stredisku vyhľadávajú klienti, ktorí uprednostňujú dovolenku v pokojnejšom prostredí.

APARTMÁNY PREMANTURA DOM
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Poloha: cca 800 m od najbližšej kamenistej pláže, širšie okolie strediska ponúka niekoľko skalnatých
a kamienkových pláži. Od centra mesta a obchodu s potravinami sú apartmány vzdialené cca 500 m.
Popis: 60 moderne zariadených apartmánov je rozmiestnených v 3 domoch – Villa Istra (oranžová budova), Villa Magnolia (ružová budova) a Villa Oliva (zelená budova), kde je aj recepcia spoločná pre
všetky apartmány. Vo Ville Magnolia sa nachádza reštaurácia. Strážené parkovanie je pri apartmánových
domoch za poplatok.
Ubytovanie:
Všetky štúdiá a apartmány majú kuchynský kút, ktorého súčasťou je sklokeramická varná doska, rúra na pečenie, elektrická kanvica, chladnička. K vybaveniu patrí ďalej kúpeľňa (sprcha a WC), SAT TV, telefón,
Wi-Fi, klimatizácia a balkón.
Štúdio 1/2+1 /typ A/ (cca 39 m2) – jedna miestnosť, kde je rozkladacie dvojlôžko (140 x 200 cm), ďalšie menšie rozkladacie lôžko pre 1 osobu a kuchynský kút.
Apt. 1/2+2+1 / typ B/ (cca 53 m2) – spálňa s dvojlôžkom (140 x 200 cm), obývacia časť s rozkladacím dvojlôžkom (140 x 200 cm), ďalším rozkladacím lôžkom pre 1 osobu a kuchynským kútom.
Apt. 1/4+2+1/ typ C/ (cca 82 m2) – dve spálne (v jednej je dvojlôžko a v druhej sú dve oddelené
postele), obývacia časť s dvojlôžkom (140 x 200 cm), ďalším rozkladacím lôžkom pre 1 osobu a kuchynským kútom. Tento typ apartmánu má dve kúpeľne.
Stravovanie: vlastné.
Šport: za poplatok – požičovňa bicyklov.

ka

C rikven ica
Stredisko v severnej časti Kvarnerského zálivu je známym kúpeľným strediskom Crikvenskej riviéry. Jedným
z lákadiel letoviska je hlavná centrálna kamienková pláž – Gradska plaža – ktorá postupne z kamienkovej prechádza do hrubšieho piesku a má pozvoľný vstup do mora, je vhodná najmä pre rodiny s deťmi. Ďalšou atrakciou je akvárium, kde sú zastúpené nielen morské živočíchy z Jadranu, ale aj z tropických morí.

HOTEL VILA RUŽICA, VILA COLTELLI A PAVILÓNY

ťa
Die r ma
a
zd
dna
oria
m
i
M ľava
z .4.
15
do

Poloha: v mediteránskej záhrade, v blízkosti centra mesta (cca 300 m) a len cca 50 m od najbližšej mestskej pláže. Na pláži je hrubší piesok, je tam pozvoľný vstup do mora a pláž je uzavretá pre platiacich návštevníkov – cena cca 2,70 € / osoba.
Popis: hotel pozostáva z hlavnej budovy „Vila Ružica“, depandance „Vila Coltelli“ a troch pavilónov. Súčasťou hlavnej budovy je recepcia, à la carte reštaurácia, letná terasa s výhľadom na ostrov Krk, bar, spoločenská miestnosť, internetová kaviareň, požičovňa bicyklov, konferenčné centrum, parkovanie (za
poplatok).
Ubytovanie: dvojlôžkové izby (niektoré s možnosťou prístelky) a suity (štvorlôžkové izby). Izby sú klimatizované, vybavené minibarom, SAT TV, trezorom, kúpeľňou (sprcha, sušič na vlasy a WC), Wi-Fi
(zdarma) a telefónom. Časť izieb a suít má balkón. Izby a suity sú orientované na morskú, resp. parkovú
stranu. Izby v pavilónoch majú balkón.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov. Večere sú bez nápojov.
Šport: neďaleko vily je detské ihrisko, plážový volejbal, za poplatok – stolný tenis, biliard a široká ponuka
vodných športov je ponúkaná na neďalekej pláži.
BONUS: jeden nápoj k večeri v cene (minerálna voda, víno, resp. nealko) v termínoch
do 28. 6. a od 31. 8.

N ovi Vin odolski
Obľúbené letovisko s veľkou tradíciou patrí po Crikvenici, od ktorej je vzdialené len 10 km k najväčším letoviskám na severochorvátskom pobreží. V samotnom meste sú vybetónované plochy na ležanie alebo
štrkové pláže. Ďalej od mesta sa dá kúpať na skalnatých plážach.

APARTMÁNY MARTA
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Poloha: apartmánový dom sa nachádza cca 300 m od kamienkovej pláže, sú tu aj vybetónované plochy na slnenie a je cca 600 m od centra mesta Novi Vinodolski.
Popis: klientom sú k dispozícii 2 apartmány – typ 1/2+1 a 1/4+1. Apartmány sú klimatizované, majú
SAT TV a v cene je zahrnuté aj Wi-Fi pripojenie. Parkovanie je pri dome zdarma.
Ubytovanie:
Apt. 1/2+1 – dvojlôžková spálňa, samostatná kuchyňa s prístelkou – gauč na spanie pre jednu osobu,
kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón.
Apt. 1/4+1 – dve dvojlôžkové spálne, kuchyňa spojená s obývacou časťou, kde je gauč s možnosťou spania pre jednu osobu, kúpeľňa s vaňou a WC, balkón.
Stravovanie: vlastné.
Šport a zábava: letovisko ponúka široké možnosti športového aj spoločenského vyžitia.
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K a rlobag
Mestečko a prístav pod zrázmi Velebitu, má 470 obyvateľov.
Leží na rozhraní chorvátskeho prímoria a Severnej Dalmácie. Karlobag leží oproti ostrovu Pag, je od neho oddelený
1,8 km širokým Velebitským prielivom (Velebitski kanal).

HOTEL ZAGREB
Poloha: hotelový komplex Zagreb je situovaný na pobreží
mora, pod úpätím pohoria Velebit. Nedotknutá príroda s prekrásnym pobrežím a krištáľovo čistá voda sú prednosti, ktoré
tejto destinácii nemožno odoprieť. Hotel Zagreb je vzdialený
len 300 m od centra mestečka Karlobag. Pláže sú betónové,
skalnaté a kamienkové, 50 m od komplexu. Prístup na pláže
je po schodoch. Cca 5 minút peši od hotela je vybudovaná
kamienková pláž „Tatinja“ .
Popis: komplex tvorí hlavná budova a depandance (Vila
Pinia). K dispozícii je recepcia, reštaurácia, bar, internetový
kútik, Wi-Fi (zdarma), wellness centrum (za poplatok – sauna,
jaccuzzy, služby fyzioterapeuta), vnútorný a vonkajší bazén
so sladkou vodou, pri vonkajšom bazéne sú ležadlá a slnečníky zdarma (obmedzený počet), pieskovisko a malé detské
ihrisko. Hotelové parkovisko je za poplatok.
Ubytovanie: v klimatizovaných dvojlôžkových izbách,
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (2. prístelka je rozťahovacie
kreslo). Izby majú vlastnú kúpeľňu (sprcha, WC), SAT TV, telefón, minichladničku. Časť izieb má balkón, tieto izby sú
orientované na morskú stranu. Izby môžu byť v hoteli, resp.
v depandance (Vila Pinia).
Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy, večere sú formou bufetových stolov, v čase od 11,00 hod. do 21,30 hod.
(v priestoroch baru a terasy) – domáce nealkoholické nápoje
z automatu, domáce alkoholické nápoje (pivo, víno, rakija,
pelinkovac, brandy, vodka), popoludňajší snack (koláče,
káva). V období od 8. 6. do 14. 9., v čase od 10,00 hod. do
19,00 hod. sú ponúkané aj pri vonkajšom bazéne domáce
nealkoholické nápoje z automatu, voda a pivo.
Šport: zdarma – stolný tenis, volejbalové a futbalové ihrisko, za poplatok – biliard, tenis, minigolf, v okolí jazda na
koni, vodné športy na pláži, rafting, kajaky, potápanie a pod.
Zábava: animácie pre dospelých a detský klub (v období
20. 6. – 31. 8.), večerná zábava na terase so živou hudbou
– 5x týždenne (v období 1. 7. – 20. 9.).
BONUS: zdarma 1x 120 minút v saune (pri pobyte
na minimálne 7 nocí) a 1x 60 minút využitie tenisových kurtov/izba (pri pobyte na minimálne
7 nocí ).

TIP CK:
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Výlety

GASTROTRIP – najmenej 3 x za týždeň
sú v hoteli večere servírované formou
špecialít z iného regiónu Chorvátska.

APARTMÁNY KRARIS
Poloha: apartmánový dom sa nachádza cca 5 km od Karlobagu, len cca 80 m od kamienkovej pláže s betónovými
platňami. V blízkosti sú 3 reštaurácie, pekáreň a obchod
s ovocím/zeleninou, cca 500 m od domu je malá tržnica.
Popis: apartmánový dom pozostáva zo 4 štúdií a 4 apartmánov, každý má balkón alebo terasu orientovanú na
morskú stranu. Apartmány a štúdiá sú vybavené kuchynkou
s inventárom na varenie a stolovanie, SAT TV, klimatizáciou
(zdarma) a Wi-Fi (zdarma). Klientom je k dispozícii gril, ktorý
sa nachádza pri dome.
Parkovanie pri dome za poplatok.
Ubytovanie:
Štúdiá 1/2 alebo 1/2+1 (cca 18 m2): majú spojenú spálňu s kuchynskou časťou.
Apt. 1/4+1 (cca 48 m2): majú dve samostatné dvojlôžkové
spálne a v obývacej časti gauč na spanie pre jednu osobu.
Možnosť 6. lôžka v jednej zo spální.
Stravovanie: vlastné.
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Z adar
Starobylé mesto Zadar je plné historických pamiatok, malebných zákutí, ponúka bohatý kultúrny program i ďalšie zaujímavosti lákajúce návštevníkov už
mnohé roky. Turistické zariadenia sú sústredené predovšetkým v letovisku na
severnom predmestí zvanom Borik s preslávenou kúpeľnou tradíciou i známymi
diskoklubmi, tanečnými terasami i barmi.
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Výlety
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Poloha: v tichej lokalite, cca 5 km od historického centra, cca 300 m od kamienkovej pláže s vybetónovanými plochami na slnenie. Obchod s potravinami
sa nachádza cca 200 m od objektu.
Popis: v apartmánovom dome sú k dispozícii neklimatizované izby a dve
klimatizované štúdiá. Parkovisko pri dome, pre klientov bezplatne. Klienti majú
k dispozícii gril.
Štúdio 1/2 (26 m2) – dvojlôžková izba prepojená s kuchynským kútom
(chladnička s mrazničkou, kávovar), SAT TV, kúpeľňa so sprchovacím kútom
a WC, klimatizácia (za príplatok), balkón s možnosťou posedenia.
Stravovanie: vlastné.

S veti Fi l i p i J a kov
Sveti Filip i Jakov je známym letoviskom, v ktorom nájdete množstvo ubytovacích
komplexov. Stredisko očarí krásnym morom s piesočnatými, okruhliakovými
i kamenistými plážami, s betónovými plošinami a s pozvoľným vstupom do mora, čo určite ocenia najmä rodiny s malými deťmi, či menej skúsení plavci.
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DEPANDANCE VILLA DONAT
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Poloha: hotel sa nachádza cca 150 m od pláže a od centra mestečka Sv. Filip
a Jakov. Na pláži je veľa stánkov s rýchlym občerstvením, športovísk a veľa atrakcií na šport a zábavu.
Popis: menší hotel pozostáva zo 16 izieb a v depandancoch je 56 izieb. Je
tu reštaurácia, aperitív bar na pláži, lobby bar s internetovým kútikom, vonkajší
bazén a bazén pre deti (so sladkou vodou). Parkovisko za poplatok.
Ubytovanie:
Hotel VILLA DONAT ****: dvojlôžkové izby SUPERIOR s možnosťou jednej prístelky (prístelka možná len pre deti do 12 rokov) majú kúpeľňu (vaňa,
WC a sušič na vlasy), SAT TV, trezor, mini bar, telefón, Wi-Fi (zdarma). Izby sú
klimatizované s francúzskym oknom.
Depandance VILLA DONAT ***: dvojlôžkové izby COMFORT s možnosťou jednej prístelky (prístelka možná len pre deti do 12 rokov) majú kúpeľňu
(sprchovací kút, WC a sušič na vlasy), SAT TV, telefón a Wi-Fi (zdarma). Izby
sú klimatizované, bez balkóna.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov. Večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – vodné športy na pláži, tenisové kurty, plážový volejbal,
minigolf, potápačské centrum.

APARTMÁNY ELIZABETA

No

vin

ka

Poloha: cca 200 m od piesočnatej pláže a cca 10 minút od centra mesta.
Popis: apartmánový dom, kde je 6 apartmánov pre 4 – 5 osôb (dva apartmány sú na prízemí, dva na 1. poschodí a dva na 2. poschodí), 1 apartmán
pre 6 – 7 osôb (na prízemí) a 1 apartmán pre 6 – 8 osôb (na druhom poschodí). Pri dome je gril a miesto na parkovanie (zdarma).
Ubytovanie:
Apartmány sú klimatizované, majú kúpeľňu, kuchyňu prepojenú s dennou miestnosťou, Wi-Fi, SAT TV a terasu.
Apt. 1/4+1 (apartmán cca 55 m2 + 4 m2 terasa) – dve dvojlôžkové spálne,
v jednej je možné pridať prístelku.
Apt. 1/4+3 (apartmán cca 100 m2 + 8 m2 terasa) – dve dvojlôžkové spálne,
v jednej je možné pridať prístelku. V kuchyni prepojenej s dennou miestnosťou
sú dva rozkladacie gauče.
Apt. 1/6+2 (apartmán cca 100 m2 + 8 m2 terasa) – tri dvojlôžkové spálne,
v jednej je možné pridať prístelku. V kuchyni prepojenej s dennou miestnosťou
je rozkladací gauč. Tento apartmán má 2 kúpeľne.
Klienti majú k dispozícii jeden malý uterák na osobu (výmena raz za týždeň)
a toaletný papier jeden kus (len v deň príchodu).
Stravovanie: vlastné. V cca 100 m vzdialenom dome Nina je možnosť večerí, resp. polpenzie (raňajky formou bufetových stolov, večere výber z 3 menu).
Večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – vodné športy na pláži, tenisové kurty, plážový volejbal.

Rozšíren á pon uka n a www.aq uamar i n.s k
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APARTMÁNY GORDANA
Poloha: cca 400 m od kamienkovej pláže a cca 400 m od centra mesta.
Popis: pri dome je gril s posedením a parkovanie (zdarma). Wi-Fi pripojenie
zdarma.
Ubytovanie: 6 štúdií typu 1/2 a 4 apartmány typu 1/2+2.
Štúdio 1/2 (25 m2)– dvojlôžková izba prepojená s kuchynským kútom (mikrovlnná rúra, rúra na pečenie, chladnička), kúpeľňa, SAT TV, klimatizácia (za
poplatok), spoločný balkón. V niektorých štúdiách je možná prístelka.
Apt. 1/2+2 (31 – 39 m2) – dvojlôžková spálňa, obývacia časť s rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby prepojená s kuchynským kútom (mikrovlnná rúra, rúra na
pečenie, chladnička), kúpeľňa, SAT TV, klimatizácia (za poplatok), spoločný
balkón. V niektorých apartmánoch je možné 5. lôžko.
Klienti majú k dispozícii jeden malý uterák na osobu (výmena raz za týždeň)
a toaletný papier jeden kus (len v deň príchodu).
Stravovanie: vlastné, možnosť dokúpenia len samostatných večerí, resp. polpenzie v apartmánovom dome Nina (vzdialenom cca 600 m), polpenzia –
raňajky formou bufetových stolov, večere výber z 3 menu. Večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – vodné športy na pláži, tenisové kurty, plážový volejbal,
minigolf, potápačské centrum.

Biograd na Moru
Biograd na Moru je rušné stredisko s mnohými reštauráciami, obchodmi, hotelmi a športovými centrami, tiež bohaté na kultúrne dedičstvo. Má niekoľko
historických domov a múzeí, konajú sa tu slávnosti a turisti majú mnoho možností, ako stráviť príjemnú dovolenku. Mesto sa radí medzi významné letoviská
a prístavy v strednej časti Severnej Dalmácie. Je situované 30 km juhovýchodne
od Zadaru. Z upraveného pobrežia je pekný pohľad na jednu z najkrajších
úžin Jadranu – Pašmanský kanál a ostrovčeky rozmiestnené okolo neho.
Prístav pre jachty je vybavený podmorským osvetlením, ktoré je veľmi efektné
a je atrakciou pre dovolenkárov.

MEDITERÁNSKY KOMPLEX SAN ANTONIO
Poloha: cca 550 m od centra rušného mesta Biograd na Moru, v borovicovom
lesoparku Soline. Cca 200 m od kamienkovej pláže Dražica a cca 500 m od
piesočnatej pláže Soline.
Popis: v komplexe je 69 kamenných bungalovov, recepcia, klimatizovaná reštaurácia, cafe bar, dva vonkajšie bazény so sladkou vodou (jeden pre dospelých a jeden pre deti), detské ihrisko, centrálne parkovisko (za poplatok).
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové a trojlôžkové izby sú vybavené SAT
TV, Wi-Fi (zdarma), minichladničkou, telefónom, kúpeľňou (sprcha, resp. vaňa,
sušič na vlasy a WC), terasa s posedením. V trojlôžkových izbách je možná
jedna prístelka.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, večere
sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – v blízkom okolí tenisové kurty, požičovňa bicyklov, potápačské centrum, tobogán, vodné športy na pláži.
Zábava: každý piatok hrá v komplexe živá hudba.

TIP CK:
Ideálne miesto pre rodinnú dovolenku.

PENZIÓN VISTA

Výlety

Poloha: cca 100 m od okruhliakovej pláže Bošana a cca 450 m od centra
mesta, v zástavbe ďalších apartmánových domov.
Popis: dvojposchodový penzión obkolesený zeleňou olivovníkov a aktinídií,
v objekte je Wi-Fi pripojenie zdarma, parkovanie pri penzióne – zdarma.
Ubytovanie: 8 štúdií a 2 apartmány, na každom z 2 poschodí sú 4 štúdiá
a 1 apartmán. Všetky apartmány a štúdiá, s výnimkou dvoch štúdií sú orientované na more (vo výhľade na more môžu brániť borovice). Za príplatok je
možná mobilná klimatizácia.
Štúdio 1/2 (23 m2) – dvojlôžková izba prepojená s mini kuchynským kútom,
kúpeľňa (sprcha a WC), SAT TV, balkón. V niektorých štúdiách je možná
prístelka.
Apt. 1/2+2 (40 m2) – dvojlôžková spálňa, obývacia časť s rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby prepojená s kuchynským kútom, kúpeľňa (sprcha a WC),
SAT TV, balkón. Možnosť pridať 1 prístelku.
Klienti majú k dispozícii jeden malý uterák na osobu (výmena raz za týždeň)
a toaletný papier jeden kus (len v deň príchodu).
Stravovanie: vlastné, možnosť dokúpenia večerí, resp. polpenzie v cca
600 m vzdialenom penzióne Jelena, raňajky – formou bufetových stolov, večere – výber z 3 menu. Večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – vodné športy na pláži, tenisové kurty, plážový volejbal,
minigolf, potápačské centrum.
Zábava: diskotéky, bary, letné kultúrne programy v centre mestečka.
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Vod ice
Vodice, ležiace v širokej zátoke 11 km od Šibenika,
je známe letovisko s mnohými hotelmi, súkromnými
apartmánmi, kempingom a prístavom pre jachty
a motorové člny. V starom meste vábia dovolenkárov početné reštaurácie a kaviarne, pouliční maliari, kultúrne programy.

Vilky
Depandance hotela
Imperial – Flora Madera

Hotel Imperial

HOTELOVÝ
KOMPLEX IMPERIAL
Mobilné domy

Izby SUPERIOR v hlavnej budove
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Poloha: komplex Imperial tvoria dve hlavné hotelové budovy, depandance Flora Madera, 4 hotelové vilky a areál kempingu s mobilnými domami.
Hotelový komplex sa nachádza pri pláži. Pláže sú
štrkové, časť pláží tvoria betónové platne. Na slnenie slúži klientom aj areál parku, ktorý je medzi
hotelom a plážou. Do mestečka Vodice vedie promenáda (cca 15 min. pešou chôdzou), na ktorej
sa nachádzajú stánky s rýchlym občerstvením,
beach bary, kaviarne, letné terasy s hudobnou produkciou, diskotéky. Od komplexu do centra mesta
premáva turistický vláčik (za poplatok).
Popis: v hlavnej budove komplexu sa nachádza
recepcia so zmenárňou, klimatizovaná reštaurácia,
aperitív bar, café bar na terase, vonkajší bazén pre
dospelých (s morskou vodou), bazén pre deti, animačné programy, detské ihrisko, tenisové kurty (za
poplatok). Neďaleko areálu je tobogán (za poplatok) a v blízkosti sa nachádzajú stánky s rýchlym občerstvením. Ležadlá a slnečníky sú pri
bazéne zdarma (obmedzený počet), na pláži sú
za poplatok. Pre klientov hotelového komplexu Imperial bezplatné Wi-Fi v priestoroch recepcie,
beach baru a reštaurácie. Parkovisko za poplatok.
Ubytovanie:
Izby SUPERIOR***+ – moderne zariadené
izby sa nachádzajú v hlavnej budove hotela Imperial. Izby sú klimatizované, vybavené minibarom,
SAT TV a telefónom, majú bezplatné Wi-Fi pripojenie, kúpeľňu (sprcha resp. vaňa, WC a sušič na
vlasy), balkón. Izby v našom kontingente majú
orientáciu na park.
Vilky economy Rivijera** – jednoduché dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo). Každá izba má balkón, kúpeľňu so
sprchou a WC. Izby sú vybavené chladničkou.
Vhodné pre nenáročných klientov.
Stravovanie: polpenzia v hlavnej hotelovej budove formou bufetového stola, večere sú bez nápojov.
Možnosť stravovania formou all inclusive – raňajky,
obedy a večere formou bufetového stola, all inclusive bar otvorený v čase od 10:00 do 23:00 hod.:
voda, lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje,
pivo a víno domácej produkcie. Nápoje sú čapované.
Mobilné domy*** 1/4+2 – dve dvojlôžkové
spálne, v obývacej miestnosti kuchynský kút, gauč
pre 1 dospelú osobu, resp. 2 deti, stôl so stoličkami, kúpeľňa so sprchovacím kútom a samostatné
WC, terasa. Celková plocha domu je 24 m2. Domy
sú klimatizované.
Stravovanie: vo vlastnej réžii, možnosť dokúpenia polpenzie v hoteli Imperial.
Šport: za poplatok – požičovne športových potrieb, tenisové kurty, tobogán na pláži, škola potápania.
Zábava: živá hudba na terase hotela, početné
kaviarničky v mestečku, hotelové animácie pre deti
aj dospelých.
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APARTMÁNY ELENA
Poloha: v časti Stablinac, cca 500 m od pláže pri hoteli Olympia, cca 1300 m od
centra mesta Vodice a cca 500 m od obchodu a reštaurácie.
Popis: v zrenovovanom dome sa nachádza 6 apartmánov a 1 štúdio. Všetky apartmány a štúdio majú chladničku bez mrazničky (výnimkou je apt. 1/6+1, ktorý má chladničku s mrazničkou), mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu, SAT TV, klimatizáciu a Wi-Fi
internetové pripojenie v cene. Pri dome je gril, detský kútik s trampolínou a hojdačkou,
parkovanie (zdarma).
Ubytovanie:
Prízemie:
Apt. 1/4+1 (cca 55 m2) – 2x dvojlôžková spálňa (v jednej z nich poschodová posteľ
ako prístelka pre 5. osobu), denná miestnosť, kde je kuchynský kút, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, terasa s malým prenosným grilom.
Apt. 1/6 (cca 70 m2) – 2x dvojlôžková spálňa, 1x spálňa s poschodovou posteľou,
denná miestnosť s kuchynským kútom, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, samostatné
WC, terasa.
Apartmány na prízemí majú každý vlastný vchod z vonku.
1. poschodie:
Apt. 1/2 (cca 27 m2) – dvojlôžková spálňa, denná miestnosť, kde je kuchynský kút,
kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, terasa.
Apt. 1/6+1 (cca 75 m2) – 3x dvojlôžková spálňa (v jednej z nich poschodová posteľ
ako prístelka pre 7. osobu), denná miestnosť s kuchynským kútom a gaučom, 2x kúpeľňa
(sprchovací kút a WC) a terasa.
2. poschodie:
Štúdio 1/2 (cca 18 m2) – jedna miestnosť, kde je kuchynský kút a dve postele, kúpeľňa
so sprchovacím kútom a WC, balkón, na ktorý sa prechádza zo spoločnej chodby.
Apt. 1/2+2 (cca 45 m2) – dvojlôžková spálňa, denná miestnosť, kde je kuchynský kút
a rozkladací gauč pre jednu – dve osoby, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón.
Apt. 1/4+1 (cca 55 m2) – 1x dvojlôžková spálňa s manželskou posteľou, 1x spálňa
s poschodovou posteľou, ktorú tvorí menšie dvojlôžko a posteľ, denná miestnosť, kde je
kuchynský kút s gaučom, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón.
Stravovanie: vlastné.
Šport: za poplatok – tenisové kurty pri hoteli Imperial, vodné športy na pláži.
Zábava: početné kaviarne, bary, diskotéky v meste Vodice.

APARTMÁNY MARIN
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Výlety

Poloha: cca 150 m od pláže, cca 200 m od hotela Imperial, cca 1200 m od centra
mesta a vo vzdialenosti cca 300 m od obchodu s potravinami.
Popis: v apartmánovom dome sa na prvom a druhom poschodí nachádzajú štyri štúdiá pre 2 – 3 osoby a dva apartmány typu 1/3+1. Štúdiá a apartmány sú vybavené
SAT TV, sušičom vlasov, hriankovačom a kávovarom, klimatizácia je v cene. Všetkým
klientom je k dispozícii mraznička na chodbe. Wi-Fi internetové pripojenie v cene. Parkovanie vo dvore – zdarma. Možnosť použitia grilu.
Ubytovanie:
Štúdio 1/2+1 (cca 28 m2) – dvojlôžková spálňa (manželská posteľ), ktorej súčasťou je kuchynský kút, možnosť jednej prístelky – gauč, kúpeľňa so sprchovacím kútom
a WC, balkón s posedením.
Štúdio 1/3 (cca 30 m2) – trojlôžková spálňa (manželská posteľ + samostatné lôžko),
ktorej súčasťou je kuchynský kút, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón s posedením.
Apt. 1/3+1 (cca 45 m2) – trojlôžková spálňa (manželská posteľ + samostatné lôžko),
samostatná kuchyňa s možnosťou prístelky pre jednu osobu – rozkladací gauč, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón s posedením.
Stravovanie: vlastné.
Šport: za poplatok – tenisové kurty pri hoteli Imperial, vodné športy na pláži.
Zábava: početné kaviarne, bary, diskotéky v meste Vodice.
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APARTMÁNY ŽELJKA
Poloha: moderne zariadené apartmány sú veľmi vyhľadávané pre svoju vynikajúcu
polohu – len cca 50 m od pláže a cca 50 m od centra mestečka Vodice.
Popis: moderne zariadené apartmány. V apartmánovom dome sú k dispozícii
2 apartmány typ 1/2+1, 1 apartmán typ 1/4+1 a dva apartmány typ 1/4+2. Apartmány majú klimatizáciu a WiFi pripojenie v cene. Všetky apartmány majú SAT TV,
v kuchyni je kávovar a rýchlovarná kanvica. Okrem jedného apartmánu typu 1/2+1,
ktorý je bez balkóna, majú ostatné apartmány balkón s možnosťou posedenia. Parkovanie pri dome – zdarma. V blízkosti apartmánu sa nachádzajú reštaurácie, kaviarne a obchody.
Ubytovanie:
Apt. 1/2+1 – dvojlôžková spálňa, samostatná kuchyňa s prístelkou – gauč pre jednu
osobu, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Apt. 1/4+1 – dve dvojlôžkové spálne, samostatná kuchyňa s gaučom s možnosťou
spania pre jednu osobu, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Apt. 1/4+2 – dve dvojlôžkové spálne, samostatná kuchyňa s gaučom s možnosťou
spania pre jednu dospelú osobu alebo dve deti do 12 rokov, kúpeľňa so sprchovacím
kútom a WC.
Stravovanie: vlastné.
Šport: za poplatok – tenisové kurty pri hoteli Olympia, vodné športy na pláži.
Zábava: početné kaviarne, bary a diskotéky v meste Vodice.
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Prvé zmienky o starobylom chorvátskom meste sa viažu k darovacej listine kráľa Petra Krešimira z roku 1066. V mestečku nájdete goticko-renesančnú katedrálu majstrov Juraja Dalmatinca
a Nikolu Firentinca. Dnes je Šibenik známy ako významné turistické stredisko s bohatým kultúrnym a spoločenským životom. K zaujímavým pamätihodnostiam mesta ešte patria staré mestské hradby
s bránou a mestské väzenie zo 14. storočia.

Výlety

Areál pozostáva z piatich hotelov (Amadria park hotel Ivan,
Amadria park hotel Jure, Amadria park hotel Jakov, Amadria
park hotel Andrija a hotel Niko), apartmánového strediska
a z kempingu. Je vzdialený od Šibenika len cca 5 km. Hotely sa
nachádzajú pri pláži, uprostred olivovníkov a pínií.
Stredisko poskytuje návštevníkom široké možnosti pre športové
a spoločenské vyžitie: upravené štrkové pláže a piesočnatú pláž
(5 rôznych pláží na 4 km dlhom pobreží, slnečníky a ležadlá sú
na plážach za poplatok), za poplatok – požičovňa cestných bicyklov, tenisové kurty, minigolf.
Wellness centrum (vstup je za poplatok), nachádzajúce sa pred
Amadria park hotelom Ivan, je nielenže najväčšie v Chorvátsku,
ale jeho nová koncepcia – prepojenie interiéru s exteriérom, blahodárne vplýva na všetky zmysly návštevníkov centra. Wellness
centrum pozostáva z komplexu 6 krytých bazénov s morskou
i sladkou vodou a centra krásy, ktoré ponúka rozličné procedúry,
ako sú napr. masáže, ošetrenia tváre a tela, saunu, posilňovňu
a mnohé ďalšie možnosti pre relax a ozdravenie. Za poplatok:
vstup do wellness centra, masáže, kozmetika, bahenné zábaly,
sauna.
V stredisku je od roku 2013 v prevádzke AQUAPARK DALMATIA
(vstup je za poplatok) so širokou ponukou jedinečných vodných
atrakcií pre celú rodinu (tobogány, vodné trysky, vodopády, pomalá rieka, tečúca celým areálom, vodný kútik pre najmenších).
Súčasťou areálu sú dalmatínska konoba (Damatian Ethno Village), plážový klub (En Vogue Beach Club), 3 reštaurácie (Trattoria, Sibinium a Bongos), Beach & Snack Bars, cukráreň (Sweet
Dreams Cake Houes) a samoobsluha s potravinami.
V stredisku prebiehajú animácie pre deti a pre dospelých. Animácie pre deti v cene (Resort Solarko Kids Klub – pre deti od
3 do 12 r., 6 dní v týždni, 2x denne v čase od 10,00 do 12,00
hod. a od 17,00 do 19,00 hod.). Animácie pre dospelých v cene
– plážový volejbal (1 kurt pri Amadria Park hoteli Jakov), futbal,
basketbal, bedminton, stolný tenis.
Stredisko je spojené so Šibenikom pravidelnou mestskou dopravou. Zo strediska je možné absolvovať za poplatok plavbu na
Solaris Galiji (historickej drevenej lodi). Komplexom premáva vláčik (zdarma).
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AMADRIA PARK HOTEL JURE

Pr e ných
oč
nár

ťa
Die r ma
a
zd

dna
oria
m
i
a
M ľav
z .2.
28
do

+

Poloha: hotel rozprestierajúci sa v zeleni borovíc, cca 30 m od
pieskovej pláže.
Popis: hotel bol zrekonštruovaný v roku 2016, k jeho vybaveniu
patrí recepcia, zmenáreň, lobby bar, reštaurácia, dva vonkajšie
bazény so sladkou vodou (jeden pre dospelých a jeden pre deti),
ležadlá pri bazéne zdarma (obmedzený počet), wellness a spa
centrum (len pre osoby od 18 r. – platí sa na mieste, relaxárium,
sauny a vonkajší bazén s morskou vodou), kongresové centrum,
Wi-Fi v lobby (za poplatok), obchod so suvenírmi, záhradná terasa s obsluhou, parkovisko (za poplatok).
Ubytovanie: štýlové dvojlôžkové izby (s manželskou posteľou,
resp. s oddelenými posteľami) sú vybavené SAT TV, telefónom,
minibarom, trezorom, klimatizáciou, kúpeľňou (sprcha, WC a sušič na vlasy).
Ubytovanie je možné v troch typoch dvojposteľových izieb –
s balkónom (2CGB), s francúzskym balkónom (2CGF) a s oknom, z ktorého je výhľad do ÁTRIA (2A), v dvojposteľových
izbách s dvomi prístelkami formou rozkladacieho gauču a s francúzskym balkónom (22CGF), v dvoch dvojposteľových izbách
pri sebe s francúzskym balkónom (prepojených dverami – typu
C2CGF, neprepojených dverami typu D2CGF), v dvoch dvojposteľových izbách pri sebe s balkónmi (neprepojených dverami
typu D2CGB).
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov. Večere sú formou bufetových stolov za príplatok, bez nápojov.
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AMADRIA PARK HOTEL ANDRIJA
Poloha: cca 50 m od hotela je štrková pláž. Hotel sa nachádza medzi Amadria park hotelom Ivan a Amadria park
hotelom Jakov, obopnutý nádhernou mediteránskou zeleňou.
Popis: celý interiér hotela je tematicky zameraný na rodiny
s deťmi, recepcia a recepcia pre deti, priestranná reštaurácia a reštaurácia pre deti, detský kútik, kútik pre mamičky
s mikrovlnnou rúrou a sterilizátorom kojeneckých fľašiek, mini
obchodík so sortimentom pre rodičov a deti, služby detskej
a opatrovateľskej škôlky (za poplatok), SUMMER KIDS
CLUB (6x týždenne animácia pre deti od 3 do 12 r.), zmenáreň, Wi-Fi v lobby (za poplatok), vonkajší bazén s morskou vodou, detský bazén, ležadlá pri bazéne zdarma
(obmedzený počet), parkovisko (za poplatok).
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou
jednej prístelky formou rozťahovacieho kresla, resp. dvoch
prísteliek formou poschodovej postele, kúpeľňa (sprcha, WC
a sušič na vlasy), SAT TV, telefón, trezor, minibar. V hoteli sú
– jednolôžkové izby (1P) a dvojlôžkové izby s jednou prístelkou bez balkóna (21P), dvojlôžkové izby s dvomi prístelkami (FMPB – s balkónom, FMPF – bez balkóna). Hotel
ponúka aj rodinné izby maximálne pre 8 os. – dve oddelené izby spojené dverami (v každej izbe je dvojlôžko a dve
prístelky formou poschodovej postele, každá izba ma balkón, (CFMPB)).
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov. Večere sú
formou bufetových stolov za príplatok, bez nápojov.

AMADRIA PARK HOTEL IVAN
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Poloha: hotel Ivan sa nachádza uprostred píniového lesa,
len cca 50 m od mora. Pred hotelom je štrková pláž.
Popis: celý interiér hotela vrátane izieb je v atraktívnom dalmatínskom štýle, zároveň ponúka vysokú úroveň služieb
a preto je vyhľadávaný klientelou náročnou na služby. Hotel
má recepciu, reštauráciu, „Champagne bar“ s terasou (živá
hudba hrá na terase každú noc), vináreň, nočný bar Ivan,
zmenáreň, kongresovú sálu, obchod so suvenírmi, v priestoroch recepcie internetové pripojenie Wi-Fi (za poplatok),
wellness centrum s vnútornými bazénmi (dva s morskou
a štyri so sladkou vodou) – za poplatok, ďalšie služby za poplatok: fínska sauna, jacuzzi, posilňovňa, kaderníctvo. Pri hoteli je vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlá pri bazéne
zdarma (obmedzený počet), parkovisko (za poplatok).
Ubytovanie: moderné, v dalmatínskom štýle zariadené
dvojposteľové izby sú klimatizované, majú kúpeľňu (WC,
sprcha a sušič na vlasy), telefón, minibar, SAT TV, trezor. Súčasťou vybavenia izieb je župan a papuče. Izby majú okno
s výhľadom do záhrady alebo do dvora (izby – 2CG), resp.
okno s pohľadom do ÁTRIA (izby – 2A) , alebo francúzsky
balkón (izby – 2CGF). Rodiny s deťmi je možné ubytovať
v dvoch izbách, a to buď dve izby pri sebe (D2CG – nie sú
prepojené, majú buď okno, resp. francúzsky balkón), alebo
dve izby prepojené dverami, ktoré majú buď okno, resp.
francúzsky balkón (C2CG).
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov. Večere sú
formou bufetových stolov za príplatok, bez nápojov.
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HOTEL NIKO
Poloha: hotel obklopený píniovým lesíkom, cca 50 m od
štrkovej a vybetónovanej pláže. Pri susednom hoteli Jure sa
nachádza piesočnatá pláž.
Popis: recepcia, reštaurácia, aperitív bar, kongresová sála,
vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlá pri bazéne zdarma (obmedzený počet), Wi-Fi v lobby (za poplatok), zmenáreň, obchod so suvenírmi, parkovisko (za poplatok).
Ubytovanie: centrálne klimatizované dvojlôžkové izby sú
vybavené SAT TV, telefónom, minibarom, kúpeľňou (sprcha,
WC a sušič na vlasy) a majú balkón. Ubytovanie je možné
v jednoposteľových izbách pre dve osoby, ktoré majú výhľad do ÁTRIA (1AB), dvojposteľových izbách (2CGB),
v dvojposteľových izbách s jednou prístelkou (21CGB),
v dvojposteľových izbách s dvomi prístelkami (22CGB)
a v rodinných izbách, kde sú dve dvojposteľové izby prepojené dverami (C2CGB).
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov. Večere sú
formou bufetových stolov za príplatok, bez nápojov.
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HOTEL JADRAN
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Poloha: hotel sa nachádza v úplnom centre Šibenika, na pobreží a v historickom jadre mesta, na dosah katedrály sv. Jakuba,
ktorá je zaradená do zoznamu historického dedičstva UNESCO.
Mesto Šibenik má vybudovanú novú pláž s pozvoľným vstupom
do vody približne 15 minút peši od hotela Jadran.
Popis: v hoteli sa nachádza 57 izieb, recepcia, konferenčná
miestnosť, à la carte taverna Kula, à la carte reštaurácia s terasou,
z ktorej je výhľad priamo na more. Wi-Fi je bezplatné v spoločných priestoroch na recepcii. Parkovanie je pri hoteli za poplatok.
Ubytovanie: všetky izby majú kúpeľňu (sprcha a WC), SAT TV
a telefón. Časť izieb typu 1/2 je orientovaná na more a časť má
výhľad na mesto. V izbách typu 1/3, ktoré sú všetky orientované
len na more, je aj minibar. Izby v našej ponuke – typu STANDARD – sú klimatizované.
Izba 1/3 – dvojlôžková izba s francúzskym oknom, tretie lôžko
je od dvoch lôžok oddelené stenou bez dverí.
Izba 1/2 – menšia dvojlôžková izba s francúzskym oknom.
Izba 1/1 – menšia jednolôžková izba s francúzskym oknom.
Stravovanie: polpenzia, formou bufetových stolov, večere sú
bez nápojov.
Zábava: početné kaviarne, bary, diskotéky v centre mesta.

TIP CK:
Hotel v centre mesta, možnosť
prenocovania aj na 3 noci.

P rimošten
Staré rybárske mestečko s malebnými vinicami a vínom Babič je
pravou perlou Dalmácie. Vzniklo v dobe tureckých nájazdov, keď
pôvodná osada na ostrove ešte nebola spojená s pevninou. Možnosti kúpania poskytujú okruhliakové pláže s vhodnými vstupmi
do mora aj pre deti na jednom polostrove a večerný spoločenský
život v starom meste na druhom polostrove.

ADRIATIQ HOTEL ZORA
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Poloha: hotel Zora sa nachádza na polostrove Raduča, ukrytý
v píniovom lesíku, cca 50 m od mora. Z jednej strany je pobrežie
lemované skalnatými plážami, poskytujúcimi nádherný výhľad na
otvorené more. Z druhej strany sa pobrežie pozvoľna zvažuje
do plytkého zálivu so štrkovou plážou. Od historického centra
mestečka cca 10 minút po pobrežnej promenáde.
Popis: hotelový komplex tvorí hlavná budova a pavilóny. K dispozícii je recepcia, Wi-Fi v priestoroch recepcie – zdarma, reštaurácia s terasou a s výhľadom na more, kongresové centrum,
fitness (zdarma), wellness centrum (za poplatok – sauna, masáže, kozmetické služby), aperitív bar, nočný bar, predajňa suvenírov, zmenáreň, internetový kútik (za poplatok), detské centrum
s bazénom, bazén v okrúhlej otváracej kupole s morskou vodou,
ležadlá pri bazéne sú zdarma (obmedzený počet), ležadlá
a slnečníky na pláži sú za poplatok, platené parkovisko pri hoteli.
Ubytovanie: hotelové izby sú klimatizované (centrálna klimatizácia, funguje len počas hlavnej sezóny, v čase 17,00–01,00
hod.).
Izby COMFORT – dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky sú
vybavené kúpeľňou (sprcha, resp. vaňa, sušič na vlasy, WC), balkónom, SAT TV, telefónom, stropným ventilátorom. Chladnička
(minibar) je na vyžiadanie a za poplatok. Trezor (v recepcii) je
za poplatok. V hoteli sú aj rodinné izby COMFORT – dve dvojposteľové izby, ktoré sú prepojené a majú jednu kúpeľňu.
Stravovanie: polpenzia, formou kvalitných bufetových stolov,
večere sú bez nápojov.
Šport: zdarma – športové animácie pre deti aj dospelých, plážový volejbal, ihrisko na basketbal a futbal. Za poplatok – 3 tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, boccia, vodné športy (šlapadlá,
motorové člny, banány), potápanie, prenájom bicyklov.
Zábava: animačné programy, večerné programy so živou
hudbou.
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izba v hoteli

O m iš
Omiš sa nachádza v kaňone rieky Cetiny, obklopený mohutnými, strmými bralami.
Vďaka usadeninám z Cetiny získal Omiš zaujímavé piesočnaté pláže, v okolí mesta
je však aj niekoľko okruhliakových pláží. V minulosti preslávili toto mestečko piráti.
V súčasnosti je Omiš dovolenkovým strediskom s pestrou turistickou ponukou na
tridsaťpäť kilometrov dlhej riviére, pre ktorú je typické množstvo malebných pláží
a jedinečných rybárskych dediniek.

TURISTICKÝ KOMPLEX HOLIDAY VILLAGE
SAGITTA
Poloha: komplex je situovaný v borovicovom háji, 7 km južne od centra mesta
Omiš. Kamienková, čiastočne piesočnatá pláž je vzdialená cca 50 m od komplexu.
Popis: turistický komplex je postavený vo svahu, pozostáva z hlavnej budovy hotela, bungalovov a apartmánov. Je vybavený recepciou, zmenárňou, reštauráciou,
à la carte reštauráciou, Wi-Fi (zdarma), terasou, beach barom. Parkovanie je pri
komplexe zdarma.
Ubytovanie:
Hotel – klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie
kreslo) sú orientované na morskú stranu, majú kúpeľňu (sprchu a WC), SAT TV,
chladničku, Wi-Fi (zdarma), telefón, balkón. Časť izieb na prízemí je bez balkóna.
Bungalovy typu štúdio 1/2+1 (24 m2) – majú 3 lôžka v dennej miestnosti
(z toho jedno lôžko je rozkladacie).
Bungalovy typu 1/2+2 (30 m2) – majú menšiu spálňu s dvojlôžkom a dennú
miestnosť s poschodovou posteľou (vhodnou len pre deti). V oboch typoch bungalovov je malý kuchynský kút, kúpeľňa (sprcha a WC), SAT TV, Wi-Fi (zdarma),
klimatizácia a terasa.
Apartmány typu 1/2+2 (43 m2) – sa nachádzajú v dvojposchodových pavilónoch. Každý apartmán má dvojlôžkovú spálňu, rozkladací gauč, resp. 2 rozkladacie kreslá v obývacej miestnosti, kúpeľňu (sprcha a WC), SAT TV, Wi-Fi
(zdarma), telefón, kuchynský kút, klimatizáciu a balkón.
Stravovanie: all inclusive zahŕňa – plnú penziu formou bufetových stolov vrátane nápojov domácej výroby, ktoré sú servírované v all inclusive bare reštaurácie (nealkoholické nápoje v čase od 7,00 do 23,00 hod. a alkoholické nápoje
v čase od 10,00 do 23,00 hod.), popoludňajší snack s kávou a čajom v čase od
16,30 do 17,30 hod.
Šport: zdarma viacúčelové ihrisko, za poplatok – možnosť prenájmu športových
potrieb, surfovanie, potápanie, prenájom vodných bicyklov, kanoe, vodných lyží.
Zábava: animačné programy pre deti a dospelých, 2x týždenne živá hudba.
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APARTMÁNY DRAGOSLAVA
Poloha: dom sa nachádza v časti Omiš – Duče, cca 160 m od pieskovej pláže,
cca 120 m od obchodu s potravinami a asi 2,5 km do centra mesta Omiš.
Popis: dvojposchodový apartmánový dom je umiestnený v kopcovitom teréne.
V dome sú dva apartmány typu 1/2+2, po jednom apartmáne typu 1/4+1
a 1/8+2. Parkovanie je pri dome – zdarma.
Ubytovanie:
Apt. 1/2+2 (34 m2) – na prízemí, dvojlôžková spálňa, kuchyňa s dvoma oddelenými posteľami, kúpeľňa (sprcha a WC), terasa.
Apt. 1/4+1 (45 m2) – na prízemí, dve dvojlôžkové spálne, kuchyňa s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, kúpeľňa (sprcha a WC), terasa.
Apt. 1/8+2 (100 m2) – na 1. poschodí, štyri dvojlôžkové spálne – každá
s vlastnou kúpeľňou (sprcha a WC), kuchyňa prepojená s obývacou izbou, kde
je rozkladací gauč pre 2 osoby, balkón (25 m2) s výhľadom na more.
Stravovanie: vlastné.

APARTMÁNY MALA LUKA
Poloha: v zátoke Mala Luka, 3 km južne od centra mesta Omiš, cca 30 m od kamienkových pláží. V zátoke sú dve čarovné pláže, v celkovej dĺžke jedného kilometra.
Popis: uzavretý areál kúpajúci sa v zeleni olivovníkov a borovíc, vyhľadávajú
najmä klienti, ktorí majú radi pokojnejšiu dovolenku. Súčasťou areálu je 18 priestranných apartmánov typu 1/4+2, à la carte reštaurácia s terasou, café bar, parkovisko (zdarma).
Ubytovanie:
Apt. 1/4+2 – dve dvojlôžkové spálne, v každej zo spální je možná jedna prístelka, kúpeľňa (sprcha a WC), kompletne vybavený kuchynský kút, prepojený
s veľkou jedálňou, TV, priestranná terasa s posedením, z ktorej je výhľad na more
(priamemu výhľadu môžu brániť borovice). Apartmány sú vybavené starším nábytkom. Možnosť mobilnej klimatizácie za príplatok.
Stravovanie: vlastné, resp. možnosť dokúpiť večere, polpenziu, resp. plnú penziu. Večere sú bez nápojov.
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APARTMÁNY GALE
Poloha: v centre obce Nemira, cca 120 m od kamienkovej pláže, cca 100 m od reštaurácie a 3 km
od centra Omiša.
Popis: apartmánový dom, ktorý má tri poschodia.
V apartmánovom dome je 1x štúdio 1/2, 1x štúdio 1/2+1 a 3x 1/4 apartmány. Parkovanie pri
dome – zdarma.
Ubytovanie:
Štúdio 1/2 – izba s dvojlôžkom prepojená s kuchynským kútom, kúpeľňa so sprchou a WC, terasa.
Štúdio 1/2+1 – izba s dvojlôžkom a prístelkou
prepojená s kuchynským kútom, kúpeľňa so sprchou a WC, terasa.
Apt. 1/4 – 2x dvojlôžková spálňa, menšia kuchyňa, kúpeľňa so sprchou a WC, balkón.
Každý apartmán a štúdio má Wi-Fi (zdarma), SAT
TV a klimatizáciu (za poplatok).
Stravovanie: vlastné.
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M a ka rska
Kilometre dlhé kamienkové a štrkové pláže, exotická stredomorská vegetácia na veľkolepom pozadí vápencového masívu Biokovo – to všetko
prispieva k tomu, že Makarská riviéra patrí k jedinečným častiam pobrežia. Približne 60 km dlhý
úsek medzi Brelou na severe a Gradacom na juhu
sa už v päťdesiatych rokoch stal jedným z najdôležitejších stredísk cestovného ruchu bývalej Juhoslávie s obrovskou ponukou športových a zábavných možností.
V Makarskej sú široké možnosti športového a spoločenského vyžitia. Požičovne športových potrieb
priamo na pláži, skútre, vodné bicykle, vodný banán, tobogány. Pozdĺž pláže sa tiahnu stánky
s rýchlym občerstvením, beach bary. V meste Makarska sú početné reštaurácie a kaviarne, kde
hráva živá hudba. Diskotéky a večery so živou hudbou v hoteloch. Rôzne atrakcie počas celej letnej
sezóny.
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Poloha: výborná poloha hotela – len cca 100 m
od okruhliakovej pláže s pozvoľným vstupom do
mora a cca 400 m od centra mesta Makarska.
Neďaleko hotela je promenáda lemovaná palmami s množstvom reštaurácií, barov a obchodov
so suvenírmi. Hotel odporúčame klientom, ktorí vyhľadávajú aktívnu dovolenku s bohatými možnosťami kultúrneho a športového vyžitia, rušným nočným životom.
Popis: menší hotel má recepciu, reštauráciu, aperitív bar. Pre klientov hotela Wi-Fi pripojenie zdarma. Parkovisko pri hoteli za poplatok.
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové izby
s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kreslo),
kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, balkón.
Izby sú vybavené SAT TV a chladničkou.
Stravovanie: polpenzia – raňajky sú podávané
formou bufetu a večere sú servírované (polievka,
výber z 3 menu, šalát formou bufetu a dezert), večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – široká ponuka vodných
športov (vodné šlapadlá, skútre, banány, kajaky,
vodné lyžovanie, paragliding). Slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok.
Zábava: bohatý kultúrny a spoločenský život
(zábavné programy, koncerty, rôzne kultúrne akcie, výstavy), bary a reštaurácie v centre.
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TIP CK:
Rušné letovisko, ideálne pre mladých.
Výborná poloha, skvelá cena.
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HOTEL BIOKOVKA
Poloha: v blízkosti kamienkovej pláže, cca 20 minút pešou chôdzou do mesta.
Rozprestiera sa v borovicovom poraste na okraji Makarskej riviery.
Popis: hotelová hala s recepciou, zmenáreň, salóniky, aperitív bar, kaviareň,
reštaurácia, kadernícky salón, pedikúra. Hotel má dva vnútorné bazény s vyhrievanou morskou vodou (26 a 36 stupňov). V hoteli je zdravotnícke centrum, ktoré
poskytuje za poplatok rôzne medicínske služby, rehabilitácie, terapeutické procedúry, masáže, saunu. Parkovanie pri hoteli je zdarma (obmedzený počet
miest).
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové izby orientované na morskú, resp.
parkovú stranu, vybavené SAT TV, telefónom, kúpeľňou (sprcha, sušič na vlasy
a WC), Wi-Fi (zdarma) a balkónom. Izby orientované na more majú možnosť
1 prístelky.
Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere – formou bufetových stolov, večere
sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – stolný tenis, minigolf, fitness centrum, vodné športy.
Zábava: tanečná terasa na pláži, diskotéky a zábava so živou hudbou v Makarskej.
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APARTMÁNY MARIJA
Poloha: dom Marija je vzdialený len cca 80 m od pláže a cca 250 m od
centra mesta Makarska. V blízkosti domu sa nachádzajú potraviny, pekáreň,
reštaurácie a kaviarne.
Popis: apartmánový dom ponúka ubytovanie v príjemných, moderne zariadených, klimatizovaných apartmánoch a štúdiách. V dome sú dve štúdia typu
1/2+1, ktoré sa nachádzajú na prízemí. Po jednom apartmáne typu 1/2+2 je
na 1. a na 2. poschodí. Na 2. poschodí sa nachádza aj jeden apartmán typu
1/4. Parkovanie na verejnom priestranstve (za poplatok). V dome je Wi-Fi zdarma.
Ubytovanie:
Štúdio 1/2+1 – priestranné štúdiá s terasou, sú vybavené dvojlôžkom, gaučom (prístelka), kuchynským kútom, SAT TV a kúpeľňou (sprchovací kút a WC).
Apt. 1/2+2 – dvojlôžková spálňa, kompletne vybavená kuchyňa, v ktorej sa
nachádza rozťahovacie dvojlôžko (šírka 160 cm), kúpeľňa (sprchovací kút
a WC), SAT TV, menší balkón orientovaný smerom na centrum.
Apt. 1/4 – apartmán má dve spálne, kompletne vybavenú kuchyňu (vrátane
umývačky riadu), ktorá je prepojená s obývačkou, SAT TV, kúpeľňa (vaňa, WC
a práčka), uzatvárateľný balkón.
Stravovanie: vlastné.
Šport a zábava: za poplatok – vodné športy (člny, surfy, banány, paragliding, parasailing, potápačské centrum). Neďaleko domu je detské ihrisko. V rušnom centre mesta sa konajú hudobné večery, diskotéky.

APARTMÁNY EMIL
Poloha: v tichej uličke na začiatku Makarskej, v blízkosti hotela Biokovka, cca
180 m od pláže, 15 minút chôdze od centra.
Popis: všetky apartmány majú komplet vybavenú kuchyňu (chladničku s mrazničkou, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu), SAT TV. V celom dome je Wi-Fi
(zdarma), parkovanie v blízkosti domu - na ulici (za poplatok).
Ubytovanie:
Prízemie:
Apt. 1/4 – ideálny pre rodiny s malými deťmi. Má dve dvojlôžkové izby, kuchynský a jedálenský kút, kúpeľňu (sprcha, WC, práčka). Apartmán je bez klimatizácie, ale prírodný chlad zabezpečuje veľký citrónovník, pod ktorým je
možné posedenie a tieni aj v horúcich letných dňoch. V jednej zo spální je rozkladací gauč - možný ako prístelka pre 1 dospelú osobu, resp. 2 menšie deti.
1. poschodie:
Apt. 1/6+1 – tri dvojlôžkové izby, denná miestnosť, možnosť 1 prístelky v jednej zo spální, kuchyňa s jedálenským kútom, 2x kúpeľňa (sprcha, WC, v jednej
z kúpeľní je aj práčka), klimatizácia, balkón. Možné obsadiť aj 4 osobami –
jedna zo spální sa zavrie a nebude sa využívať.
2. poschodie:
2x izba 1/2 – dvojlôžková izba s klimatizáciou, chladničkou, kúpeľňou
(sprcha a WC) a balkónom.
Apt. 1/4+1 – dve dvojlôžkové izby (v jednej je jedna prístelka), kuchyňa, kúpeľňa (sprcha, WC a práčka), klimatizácia a balkón.
Podkrovie:
Apt. 1/6 – je orientovaný na morskú stranu s veľkou terasou (výhľad na more).
Má tri dvojlôžkové izby, 2x kúpeľňu (sprcha, WC a v jednej z kúpeľní je aj
práčka), veľkú dennú miestnosť prepojenú s jedálenským kútom a kuchyňou, klimatizácia. Možné obsadiť aj 4 osobami – jedna zo spální sa zavrie a nebude
sa využívať.
Stravovanie: vlastné resp. možnosť doobjednania večerí, resp. polpenzie
v neďalekej reštaurácii ( raňajky bufetové, večera výber z 3 jedál, šalát, dezert
a nápoj 2 dcl (víno, pivo alebo nealko)).
Šport a zábava: za poplatok – vodné športy (člny, banány, parasailing, potápačské centrum). V rušnom centre mesta sa konajú hudobné večery, diskotéky.

TIP CK:
Moderné apartmány, výborná poloha.
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T učepi
Prímorské letovisko Tučepi sa nachádza len
5 km južne od mesta Makarska. Disponuje
jednou z najkrajších kamienkových pláží na
Makarskej riviére. Letoviskom sa tiahne príjemná promenáda, lemovaná reštauráciami
a obchodíkmi so suvenírmi.

PENZIÓN LJUBOMÍRA
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TIP CK:
Obľúbená kapacita našich klientov,
výborná poloha.

Výlety

Poloha: v blízkosti hotela Alga a penziónu
Biokovo, cca 25 m od okruhliakovej pláže.
Popis: príjemné klimatizované štúdiá s Wi-Fi
(zdarma), parkovanie neďaleko penziónu v olivovom hájiku za poplatok.
Ubytovanie: štúdiá typu 1/1, 1/2, 1/3 sú
vybavené kúpeľňou (sprcha a WC), kuchynským kútom a balkónom. Časť štúdií je orientovaná na more a časť na pohorie Biokovo.
Na mieste sa platí vratná kaucia 50 € / štúdio / pobyt.
Stravovanie: vlastné. Možnosť dokúpenia
večerí v neďalekej reštaurácii Tenis (večere –
polievka, výber z troch jedál, šalát, dezert,
v cene je aj jeden nápoj 2 dcl – víno, pivo alebo nealko). Deti majú detské porcie na strave.
Druhá možnosť stravovania je v neďalekej reštaurácii Kaštelet patriacej k hotelu Alga – večere formou bufetových stolov, večere sú bez
nápojov.
Šport a zábava: za poplatok – vodné
športy na pláži, tenisové kurty v blízkom okolí.
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TIP CK:
Výborná poloha, dobrá cena.

vovom hájiku za poplatok.
Ubytovanie: štúdiá typu 1/2, 1/3 a 1/2+2
sú vybavené kúpeľňou (sprcha a WC), kuchynským kútom a balkónom, resp. terasou.
Izby typu 1/2, 1/3 a 1/3+1 sú vybavené
kúpeľňou (sprcha a WC), chladničkou, rýchlovarnou kanvicou spolu s inventárom na prípravu jednoduchých raňajok (príbory, hrnčeky,
nožík, taniere) a balkónom. V izbe typu1/3+1
je jedna poschodová posteľ. Na mieste sa platí
vratná kaucia 50 €/štúdio, resp. izba/pobyt.
Stravovanie:
Štúdiá – vlastné stravovanie. Možnosť dokúpenia večerí v neďalekej reštaurácii Tenis (večere – polievka, výber z troch jedál, šalát,
dezert, v cene je aj jeden nápoj 2 dcl – víno,
pivo alebo nealko). Deti majú detské porcie na
strave.
Druhá možnosť stravovania je v neďalekej reštaurácii Kaštelet patriacej k hotelu Alga – večere formou bufetových stolov, večere sú bez
nápojov.
Izby – polpenzia v neďalekej reštaurácii Tenis
(raňajky sú podávané formou bufetu, večere –
polievka, výber z troch jedál, šalát, dezert.
V cene večere je aj jeden nápoj 2 dcl (víno,
pivo alebo nealko). Deti majú detské porcie na
strave.
Za príplatok polpenzia formou bufetových stolov v neďalekej reštaurácii Kaštelet patriacej
k hotelu Alga (večere sú bez nápojov).
Izby sú možné objednať aj bez stravy.
Šport a zábava: za poplatok – vodné
športy na pláži, tenisové kurty v blízkom okolí.

Rozšíren á pon uka n a www.aq uamar i n.s k
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D rven i k
Drvenik je malebné prímorské letovisko na Makarskej riviére,
rozdelené na dve časti, na menšiu a pokojnejšiu časť tzv.
Gornju Valu, nazývanú aj Malý Drvenik a na Donju Valu,
nazývanú aj Veľký Drvenik. Gornja Vala a Donja Vala sú
prepojené pobrežnou promenádou. Vo Veľkom Drveniku
(Donja Vala) sa nachádza významný trajektový prístav,
z ktorého je spojenie na neďaleké ostrovy Hvar a Korčula.
Pr e ných
oč
á
n r

HOTEL HANI
Poloha: vkusne zariadený menší rodinný hotel je umiestnený priamo pri kamienkovej pláži v časti Drvenik – Gornja
Vala.
Popis: recepcia, výťah, reštaurácia, terasa, Wi-Fi v celom
objekte (zdarma), sauna (za poplatok), masáže (za poplatok), fitness (zdarma). Hotel je klimatizovaný. Bezplatné parkovanie je hneď za hotelom.
Ubytovanie:
Izby 1/2+1 – elegantné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, s kúpeľňou (sprcha, WC, sušič na vlasy), SAT TV, trezor, minichladnička, balkón.
Apt. 1/2+2 – dvojlôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom, balkón, kúpeľňa (sprcha, WC, sušič na
vlasy), SAT TV, trezor.
Izby a aj apartmány sú klimatizované.
Stravovanie: polpenzia – raňajky sú formou bufetu a večere sú servírované (polievka, hlavné jedlo výber z 3 menu,
šaláty formou bufetu, dezert), večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – vodné športy (požičovňa skútrov, šlapadiel, banánov, kajakov).

TIP CK:
Výborná poloha, rodinná atmosféra.

Z aostrog
Menšie turistické letovisko Zaostrog je spolu s prístavom situované na úpätí pohoria Rilič (pokračovanie pohoria Biokovo). Mestečko sa rozrastá po pobreží, popri 1,5 km dlhej
kamienkovej pláži, ktorú lemujú borovice a palmy. Promenáda pozdĺž mora láka na prechádzky do priľahlých letovísk (Drvenik, Podaca, Brist). Reštaurácie, pizzerie a kaviarne
vábia návštevníkov svojimi chutnými dalmatínskymi špecialitami.

TURISTICKÝ KOMPLEX DALMACIJA
Poloha: v centre Zaostrogu, cca 20 m od okruhliakovej
pláže.
Popis: turistický komplex je umiestnený v príjemnom lesoparku. Tvoria ho pavilóny, bungalovy a plochy na kempovanie, reštaurácia s terasou, lobby bar, Wi-Fi – zdarma
v priestoroch reštaurácie, parkovanie (platí sa na mieste) pri
pavilónoch, resp. pri bungalovoch.
Ubytovanie:
Pavilóny – dvojlôžkové izby, sú orientované na morskú
stranu (výhľad môže byť zatienený stromami). K ich vybaveniu patrí kúpeľňa (sprcha a WC), minichladnička, klimatizácia, SAT TV, balkón. Časť izieb je bez balkóna.
Bungalovy – drevené domčeky (každý s rozlohou cca
20 m2), vybavené sú vkusným dreveným nábytkom. Každý
bungalov tvorí jedna miestnosť, kde je dvojlôžko, poschodová posteľ, kúpeľňa (sprcha a WC), minichladnička, SAT
TV, klimatizácia, pred bungalovom je terasa s posedením.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, večere – polievka a šalát formou bufetových stolov,
hlavné jedlo – výber z 2 menu.
Šport: za poplatok – vodné športy na pláži (vodný skúter,
šlapadlá, banán, let s padákom).
BONUS: 1 nápoj k večeri v cene (pohár stolového
vína, piva alebo nealko nápoja – kola alebo
fanta).
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G radac
Veľmi populárne letovisko v juhovýchodnej časti
Makarskej riviéry. Má jednu z najkrajších pláží
v tejto oblasti a nudistické pláže. Nachádzajú sa
tu zvyšky starého rímskeho osídlenia a z pamiatok
stojí za zmienku obranná veža zo 17. storočia.

HOTELOVÝ
KOMPLEX LABINECA
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TIP CK:
Obľúbený komplex, pri pláži, ideálny
pre rodinnú dovolenku.

Výlety
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Poloha: hotel leží bezprostredne pri okruhliakovej
pláži a depandance sa nachádzajú v kopcovitom
teréne cca 200 m od pláže za hlavnou hotelovou
budovou. Komplex je cca 700 m od centra Gradacu.
Popis: hotel v štýle dalmatínskej architektúry. V hoteli sú k dispozícii recepcia s trezorom (trezor za
poplatok), aperitív bar, cafe bar pod hotelom, spoločenská miestnosť so SAT TV, klimatizovaná reštaurácia s terasou, bar na pláži, 6 x týždenne
animácie pre deti a dospelých, aqua aerobic, detský klub pre deti od 4 do 12 rokov, minidisko v čase
od 20,30 hod. do 21,15 hod., stolný tenis, boccia,
šípky, minigolf, biliard, detské ihrisko, hádzaná
a futbal na pieskovom ihrisku, vyhrievaný vnútorný
bazén so sladkou vodou (v prevádzke mimo sezóny), vonkajší bazén a detský bazén so sladkou
vodou. Ležadlá a slnečníky pri bazéne – zdarma
(obmedzený počet), na pláži za poplatok. Parkovanie za poplatok.
Ubytovanie: hotel má dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, vybavené klimatizáciou,
SAT TV, telefónom, minibarom, kúpeľňou s vaňou
a WC, sušičom na vlasy, Wi-Fi (zdarma), balkónom orientovaným na morskú stranu.
Depandance ponúka ubytovanie v izbách rodinného typu: typ 1/2+2 ŠTANDARD cca 32 m2 –
dvojlôžková izba prepojená s obývacou izbou,
kde je rozkladací gauč pre 2 osoby, kúpeľňa s vaňou a WC, sušič na vlasy (na vyžiadanie), SAT TV,
Wi-Fi (zdarma), telefón, klimatizácia a balkón. Izby
ŠTANDARD sú orientované buď na more, resp. na
kopec. Typ 1/2+2+2 PREMIER cca 65 m2 –
dve oddelené spálne, obývacia izba, kde je rozkladací gauč pre 2 osoby, kúpeľňa s vaňou a WC,
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), telefón, klimatizácia a balkón (orientácia na more).
Za príplatok je možná minichladnička v rodinných
izbách ŠTANDARD a PREMIER.
Stravovanie: all inclusive – plná penzia formou
bufetových stolov vrátane nápojov, nápoje domácej výroby v all inclusive bare v čase od 10,00 hod.
do 23,00 hod. (červené a biele víno, pivo, miestne
alkoholické nápoje, džúsy, minerálna voda), popoludňajší snack s kávou v čase od 16,00 hod. do
17,00 hod., večerný snack v čase od 22,00 hod.
do 22,30 hod., 1x týždenne „Dalmatínska večera“.
Šport: za poplatok – požičovňa vodných bicyklov, skútrov a banánov, tenisové kurty pri komplexe
Laguna.
Zábava: animačné programy pre deti a pre dospelých, živá hudba na terase, živá hudba pri hoteli
Laguna, kaviarne, reštaurácie.
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HOTELOVÝ KOMPLEX LAGUNA
Poloha: v západnej časti Gradacu, blízko hotela Labineca, od
centra mesta cca 500 m.
Popis: starší komplex Laguna leží v borovicovom poraste,
v blízkosti známej pláže Gornja Vala (cca 50 – 100 m). Komplex
Laguna pozostáva z hotela Laguna, depandance „A“ a depandance „B“. Klientom je k dispozícii recepcia, reštaurácia s terasou,
cafe bar, spoločenská miestnosť, Wi-Fi v spoločných priestoroch
(zdarma), trezor v recepcii hotela Laguna, parkovisko za poplatok. Pod komplexom je zmenáreň „Columbus“ s požičovňou bicyklov, mopedov a áut. Plážový servis za poplatok.
Bohatý animačný program pre deti aj dospelých, delegát priamo v stredisku.

Možnosť objednať služby

ALL INCLUSIVE
• raňajky a večere formou bufetových stolov v reštaurácii
hotela Laguna, 1 nápoj k večeri v cene
• obedy – formou bufetových stolov (od 12,00 hod. do
14,00 hod. v reštaurácii hotela Labineca)
• nápoje domácej výroby (červené a biele víno, pivo, alkoholické nápoje, minerálna voda, džúsy) od 10,00 hod.
do 23,00 hod. podávané v all inclusive bare hotela
Labineca
• popoludňajší snack s kávou v čase od 16,00 hod. do
17,00 hod., večerný snack v čase od 22,00 hod. do
22,30 hod. v hoteli Labineca
• ďalšie služby realizované v komplexe hotela Labineca
(živá hudba, 6x týždenne animácie pre dospelých a pre
deti, detský club pre deti od 4 do 12 r., minidisko od
20,30 hod. do 21,15 hod., aqua aerobic, detské ihrisko,
vstup do vonkajšieho bazénu, ležadlá a slnečníky pri bazéne (obmedzený počet), šípky, biliard, hádzaná a futbal
na pieskovom ihrisku).

HOTEL LAGUNA
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, vaňou
a WC, balkónom. Izby sú vybavené telefónom a TV. Možnosť
pridať na izbu chladničku (za príplatok) – obmedzený počet.
V hoteli je aj niekoľko klimatizovaných izieb.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových
stolov v reštaurácii hotela Laguna. Možnosť doobjednať služby
all inclusive (popis vyššie).
BONUS: 1 nápoj k večeri v cene (2 dcl vína, 2 dcl piva,
2 dcl malinovky alebo 2 dcl sódy).
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Hotel Laguna
Depandance „A“

Depandance „B“
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DEPANDANCE „A“ LAGUNA
Ubytovanie: dvojlôžkové izby, jednoducho
zariadené starším nábytkom s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie kreslo). Izby majú
kúpeľňu s vaňou a WC, balkón, TV. Možnosť
pridať na izbu chladničku (za príplatok)–obmedzený počet.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere
formou bufetových stolov v reštaurácii hotela
Laguna. Možnosť doobjednať služby all inclusive (popis na vedľajšej strane).
BONUS: 1 nápoj k večeri v cene (2 dcl
vína, 2 dcl piva, 2 dcl malinovky alebo 2 dcl sódy).
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TIP CK:
Obľúbená kapacita našich klientov,
výborná poloha, dobrá cena.
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DEPANDANCE „B“ LAGUNA
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Ubytovanie: dvojlôžkové izby, trojlôžkové
izby s možnosťou jednej prístelky, jednoducho
zariadené starším nábytkom. Každá izba má
sprchu a WC. Izby 1/3+1 a časť izieb 1/2
sú bez balkóna. Vhodné pre nenáročných
klientov. Možnosť pridať na izbu chladničku
(za príplatok) – obmedzený počet.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere
formou bufetových stolov v reštaurácii hotela
Laguna. Možnosť doobjednať služby all inclusive (popis na vedľajšej strane).
BONUS: 1 nápoj k večeri v cene (2 dcl
vína, 2 dcl piva, 2 dcl malinovky alebo 2 dcl sódy).

TIP CK:
Výborná poloha, super cena.
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Šport: za poplatok – tenisové kurty s večerným osvetlením, požičovňa vodných skútrov
a bicyklov, banán.
Zábava: 2x týždenne živá hudba na terase
a početné kaviarne v mestečku Gradac, za
poplatok – trampolína pre deti, nafukovací
hrad.
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APARTMÁNY MIRNA
Poloha: v centrálnej časti Gradacu cca 30 m od
kamienkovej pláže.
Popis: k dispozícii sú dve štúdiá typu 1/2 a veľký
apartmán typ 1/4+1. Parkovanie auta na parkovisku vzdialenom cca 50 m za poplatok.
Ubytovanie:
Štúdio 1/2 – dvojlôžková izba s možnosťou
prístelky. Štúdio má kúpeľňu so sprchou a WC, balkón. Štúdiá sú klimatizované. V štúdiách je kompletne vybavený kuchynský kút. V jednom zo štúdií
je možná jedna prístelka pre dieťa do 12 r. a v druhom štúdiu je možná jedna prístelka aj pre dospelú
osobu.
Apt. 1/4+1 – priestranný prechodný apartmán
– vchod do spální, kúpeľne a kuchyne je zo spoločnej chodby, cez ktorú prechádzajú klienti ubytovaných v dvoch štúdiách na poschodí. Miestnosti
apartmánu sú samostatne uzamykateľné. Má dve
samostatné dvojlôžkové spálne, veľkú obývaciu
miestnosť spojenú s kuchyňou. V kuchyni je základný inventár na varenie a stolovanie. V obývacej
miestnosti je gauč s možnosťou spania pre jednu
až dve osoby, kúpeľňa so sprchou a WC. Apartmán je vybavený SAT TV a klimatizáciou. Tento
apartmán je bez balkóna.
Stravovanie: vlastné. Možnosť dokúpenia večerí, resp. polpenzie formou bufetových stolov
v reštaurácii hotela Laguna (cca 500 m), vrátane
1 nápoja k večeri.
Druhá možnosť stravovania v reštaurácii penziónu
Naše Malo Misto (cca 200 m), raňajky sú formou
bufetových stolov, večere – polievka, hlavné jedlo
(výber z 3 menu), šalát, dezert. Večere sú bez nápojov.
Zábava: kaviarne a reštaurácie v bezprostrednej
blízkosti domu, tanečná terasa komplexu Laguna.

Štúdio 1/2
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TIP CK: Výborná poloha, super
cena.

K omarna
Na okraji údolia rieky Neretvy, 70 km od chorvátskej perly mesta Dubrovníka sa nachádza tiché
malé letovisko Komarna. Azúrovo modré more, malebné pláže a pokojná atmosféra to sú dominanty
tohto letoviska.

APARTMÁN DUBRA
Poloha: v tichej dedinke Komarna, len 3 km od letoviska Klek. Apartmán je 50 m od mora, 100 m
od malej kamienkovej pláže, 250 m od vybetónovanej pláže a 500 m od veľkej kamienkovej pláže
situovanej na juhu Komarny.
Popis: v dome je len jeden apartmán pre 4 – 6
osôb.
Ubytovanie:
Apt. 1/4+2 – má dve dvojposteľové spálne
(v jednej je dvojlôžko a v druhej sú dve oddelené
postele), kompletne vybavený menší kuchynský kút
prepojený s dennou miestnosťou, kde sa nachádza
rozťahovacie dvojlôžko, SAT TV, kúpeľňa (sprcha
a WC), Wi-Fi (zdarma). Apartmán je klimatizovaný
(za príplatok). Súčasťou apartmánu je aj terasa
s výhľadom na more, vonkajší krb a vonkajšia
sprcha. Pri apartmáne je platené parkovisko.
Stravovanie: vlastné.
Šport: za poplatok – možnosť zapožičať skúter,
kajak, vodný bicykel.
BONUS: v cene je plážový servis (lehátka
a slnečník) na pláži vzdialenej 50 m od
apartmánového domu.

7=6

Aptmán 1/4+1
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Malé prímorské letovisko Klek leží v peknej zátoke pod Jadranskou magistrálou. Letovisko bolo kedysi súčasťou slávnej Dubrovníckej republiky, ale momentálne tu žije len asi 200 obyvateľov. Napriek tomu je dobre vybudované,
nájdete tu reštauráciu, aperitív bar, tržnicu, kaviareň s terasou, supermarket,
poštu, ambulanciu, zmenáreň, obchod so suvenírmi, detské ihrisko a rad športových možností. Letovisko obklopujú storočné olivy, oleandre a iná stredomorská flóra. Klek je miestom pre pokojnú a príjemnú dovolenku.

7=6

APARTMÁNY BONACA

TIP CK:
Pekné apartmány v pokojnom
stredisku, vhodné pre rodiny.

Poloha: pekné, moderne zariadené apartmány Bonaca (27 apartmánov je
v bungalovoch a 4 apartmány sa nachádzajú vo Vile Bonaca) sú vzdialené od
mora cca 200 m (štrková pláž). Apartmány majú vlastnú recepciu v stredisku
Klek. Súčasťou recepcie je predajňa vín, olivového oleja, džemov a rakije z domácej produkcie majiteľov apartmánov.
Popis: apartmány sú vybavené SAT TV, klimatizáciou (za príplatok), majú
veľkú chladničku, kúpeľňu (sprcha a WC), terasu s posedením. Wi-Fi je v blízkosti apartmánov zdarma.
Ubytovanie:
Apt. 1/2+2 – samostatná dvojlôžková spálňa s dvomi oddelenými posteľami
(prípadne manželská posteľ), obývacia miestnosť s kuchynským kútom. V obývacej miestnosti je rozkladacia pohovka s možnosťou spania pre dve osoby.
Možnosť prístelky pre 5. osobu, resp. detskej postieľky.
Apt. 1/4 – dve dvojlôžkové spálne – každá s dvomi oddelenými posteľami
(prípadne manželská posteľ), mini kuchyňa.
Parkovanie za poplatok na vyhradenom parkovisku pre apartmány Bonaca
v ich bezprostrednej blízkosti. V areáli strediska majú ubytovaní hostia bezplatne k dispozícii letnú kuchyňu s krbom a minidetské ihrisko. Na recepcii je
k dispozícii zdarma – Wi-Fi, žehlička, sušič na vlasy, toustovač, trezor, rýchlovarná kanvica, rakety na tenis, stolný tenis a bedminton, futbalová lopta.
Stravovanie: vlastné, možnosť dokúpenia večerí (výber z 3 menu, bez nápojov), resp. polpenzie (raňajky – bufetové stoly, večere – výber z 3 menu,
bez nápojov k večeriam).
Šport: za poplatok – tenisový kurt, futbalové ihrisko, stolný tenis, boccia, minigolf. Na pláži je možnosť za poplatok zapožičania vodných bicyklov, kajakov a člnov. Škola kitesurfingu pri piesočnatej pláži, v ústí rieky Neretvy,
15 km od Kleku.
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Trpanj je rybárska a poľnohospodárska obec s malým prístavom. Patrí medzi
obľúbené letoviská na severovýchodnom pobreží polostrova Pelješac. V okolí
je niekoľko zaujímavých stavieb, napr. zrúcaniny hradu Kačice, rímska vodná
nádrž, Mariánsky kostol. Hotel a pláž sú na okraji obce. Polostrov Pelješac je
spojený trajektovým prepojením práve z Trpnja do Ploče.

ADRIATIQ HOTEL FARAON
Poloha: hotel je vzdialený asi 150 m od centra mestečka Trpanj, na polostrove Pelješac. Hotel sa nachádza priamo pri mori a krásnej štrkovej pláži, vo
svahu (prístup po schodoch).
Popis: hotelový servis zabezpečuje klimatizovaná reštaurácia s terasou, all
inclusive bar na terase pri bazéne, dva vonkajšie bazény so sladkou vodou,
jeden pre dospelých a jeden pre deti, internetový kútik, trezor na recepcii hotela (za poplatok). Wi-Fi – zdarma (na recepcii). Ležadlá a slnečníky pri bazéne zadarmo (obmedzený počet), na pláži sú za poplatok. Parkovanie pri
hoteli za poplatok.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu (sprchu,
WC a sušič na vlasy), telefón, klimatizáciu, balkón, SAT TV, Wi-Fi (zdarma).
Možnosť pridať na izbu chladničku (za príplatok) – obmedzený počet.
Rodinné izby – dve dvojlôžkové izby prepojené dverami (v jednej z izieb je
francúzska posteľ), majú 2x kúpeľňu (sprcha s WC a so sušičom na vlasy), telefón, klimatizáciu, 2x SAT TV, Wi-Fi (zdarma). Tieto izby sú bez balkóna.
Klienti CK AQUAMARIN majú k dispozícii dvojlôžkové izby orientované na
more a rodinné izby orientované na kopec.
Stravovanie: all inclusive – plná penzia formou bufetu, 1x týždenne „Dalmatínska večera“, siesta snack od 16,00 hod. do 17,00 hod. Od 10,00 hod.
do 23,00 hod. ponuka domácich alkoholických i nealkoholických nápojov
v all inclusive bare.
Šport: zdarma – stolný tenis, šípky. Za poplatok – biliard, vodné športy (požičiavanie surfov, kanoe a vodných bicyklov), požičiavanie horských bicyklov.
Zábava: animačné programy pre deti i dospelých, detský miniclub pre deti
od 4 do 12 r., 2 x za týždeň tanečné večery so živou hudbou (v mesiacoch júl
a august), 1 x za týždeň tanečný večer so živou hudbou (v ostatných mesiacoch).
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Polostrov
Pelješac
O rebič
Nachádza sa v juhozápadnej časti polostrova Pelješac, na úpätí hory sv. Ilija (961 m n. m.). Malebné mestečko, ožiarené po celý deň slnkom,
ponúka turistom nenarušenú prírodu storočných
borovíc, oleandrov, olivovníkov, kaktusov a kvetín. Hotely sa nachádzajú mimo mesta, v krásnej
prírode. Dlhé kamenisté a okruhliakové pláže s početnými zátokami a azúrovým morom, domáce
špeciality, vína Dingač, Postup a Pelješac stále lákajú turistov, ktorí túžia po pokojnej a romantickej dovolenke. Z Orebiča možno navštíviť ostrov
Korčula – trajektom a vodnými taxíkmi to trvá asi
15 minút.

APARTMÁNY DUŠANKA
Poloha: v bezprostrednej blízkosti depandance
hotela Bellevue, cca 100 m od kamienkovej pláže. Do centra Orebiča je cca 900 m.
Popis: v apartmánovom dome sú k dispozícii: tri
štúdiá typu 1/2 a apartmán typu 1/4+1. Parkovanie je pri dome.
Ubytovanie: štúdio 1/2 – dvojlôžková spálňa spojená s kuchynským a jedálenským kútom,
kúpeľňa (sprcha a WC), terasa, resp. balkón.
V jednom zo štúdií je možná prístelka.
Apt. 1/4+1 – dve oddelené spálne (jedna spálňa s francúzskou posteľou, druhá spálňa s tromi
lôžkami). Kuchynka s jedálenským kútom, kúpeľňa (vaňa a WC), balkón.
Všetky štúdiá a apartmány majú klimatizáciu
(zdarma), TV a Wi-Fi (zdarma).
Stravovanie: vlastné.

P erna
Letovisko Perna, vzdialené 4 km od známeho dovolenkového strediska Orebič, ponúka letný oddych v pokojnom prostredí. Perna je známa
dobrými podmienkami na vodné športy ako je
windsurfing či potápanie.
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MOBILNÉ DOMY V KEMPE
PERNA
Poloha: cca 10 – 250 m od 600 m dlhej kamienkovej pláže. Z pláže je krásny výhľad na historické mesto Korčula.
Popis: v kempe je malé detské ihrisko, plážová
reštaurácia, supermarket, kaviareň, zmenáreň,
Wi-Fi pripojenie na internet (zdarma), za poplatok – prenájom bicyklov a škola windsurfingu
spolu s požičovňou.
Ubytovanie:
Typ 1/4+2: dve spálne (1 spálňa manželské
lôžko, druhá spálňa oddelené postele), kuchynský kút spojený s obývacou časťou (tu sa nachádza rozkladací gauč na spanie pre 2 osoby),
kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Mobilné
domy sú vybavené klimatizáciou, SAT TV, chladničkou a sporákom. Kuchynský kút je vybavený inventárom na varenie a stolovanie pre 6 osôb.
Mobilný dom má svoju terasu so stolom a štyrmi
stoličkami. Parkovanie zdarma.
MH Anya – rozloha 24 m2, má jednu kúpeľňu.
MH Bianca – rozloha 32 m2, má dve kúpeľne.
Mobilné domy s označením PREMIUM sú bližšie
k moru – Bianca cca 70 m a Anya cca 50 m.
Stravovanie: vlastné.
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Mlini
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D ubr ov n ik

Mlini – malý prístav ležiaci na severnom pobreží Dubrovníckej župy,
obklopený bujnou mediteránskou vegetáciou, vzdialení len 11 km od
Dubrovníka. Zvláštnosťou letoviska Mlini je množstvo prameňov pitnej
vody, ktorá kedysi slúžila na pohon mlynov, kde sa mlelo obilie. To
dodáva letovisku zvláštny pôvab. Potoky s perejami sú domovom vodného vtáctva.

HOTEL ASTAREA
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Poloha: hotel je situovaný v prekrásnej mediteránskej záhrade,
cca 150 m od centra mestečka Mlini, 11 km juhovýchodne od Dubrovníka. Nachádza sa vo svahu, asi 150 m od okruhliakovej a kamenistej pláže. Pláž poskytuje výhľady na otvorené more a ostrovčeky
Supetar, Mrkan a Bobara.
Popis: moderný, dobre vybavený hotel má kapacitu 213 izieb. Klienti
majú k dispozícii recepciu s trezorom, zmenáreň, reštauráciu, aperitív
bar s terasou, salóniky, saunu (za poplatok), masáže (za poplatok),
fitness (zdarma), obchod so suvenírmi a kaderníctvo. Internetové pripojenie zdarma. Hotel má vnútorný bazén s morskou vodou a vonkajší bazén so sladkou vodou. Parkovanie auta pre hotelových hostí
je bezplatné.
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
(rozkladacie kreslo) sú vybavené telefónom, SAT TV, Wi-Fi (zdarma),
trezorom. Izby majú kúpeľňu so sprchou, sušičom na vlasy a WC, balkón. Izby SUPERIOR sa nachádzajú na vyšších poschodiach.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov. Večere sú bez
nápojov.
Šport: za poplatok - vodné športy, škola potápania.
Zábava: kaviarne v mestečku Mlini, rôzne podujatia v meste Dubrovník.
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Letovisko s výbornými podmienkami pre klimatickú terapiu ponúka
možnosť kúpania až 7 mesiacov v roku. Neum sa radí k miestam s najvyšším počtom slnečných dní v roku. V oblasti Neumu vedie z vnútrozemia úzky koridor k moru, patriaci Bosne a Hercegovine. Týmto
územím vedie magistrála do Dubrovníka a na polostrov Pelješac, pre
občanov Európskej únie je prechod bez akýchkoľvek prekážok. Týka
sa to aj pobytu v Neume, kde platí miestna mena – konvertibilná marka aj chorvátska mena – kuna. Obyvatelia hovoria po chorvátsky.

HOTEL SUNCE
Poloha: v centre Neumu. Hotel stojí bezprostredne pri pláži (vybetónované plochy na slnenie, kamienkové pláže).
Popis: plne klimatizovaný hotel, hostia majú k dispozícii recepciu,
aperitív bar, reštauráciu, kaviareň s terasou, pizzeriu, cukráreň, nočný
klub, vonkajší bazén so sladkou vodou, slnečníky a ležadlá sú pri bazéne (za poplatok). Počas sezóny hráva na terase pod reštauráciou
živá hudba. Hotel poskytuje výborné služby aj pre náročných klientov. Parkovanie pri hoteli je zdarma, parkovanie v garáži je za poplatok.
Ubytovanie: moderné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa so sprchou a WC, balkón. Izby sú vybavené SAT TV, telefónom, Wi-Fi pripojením (zdarma) a klimatizáciou, v kúpeľni je sušič na
vlasy. Izby sú orientované buď na morskú, resp. parkovú stranu (parkovisko). V hoteli sú aj rodinné izby, ktorých súčasťou je dvojlôžková
spálňa a obývacia izba, kde je rozkladací gauč vhodný buď pre
1 dospelú osobu, resp. pre dve deti do 12 r., rodinné izby sú orientované na parkovú stranu.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov, výborná kuchyňa. Večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – požičovňa vodných bicyklov, kanoe, skútrov.
Zábava: tanečná hudba na terase.
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Chorvátsko krajina tisícich ostrovov

Ostrov Krk
Krk, nazývaný aj Zlatý ostrov, je najväčším ostrovom v Jadranskom
mori a patrí k jedným z najobľúbenejších ostrovov dovolenkárov. Bohatá história, nádherné prírodné scenérie, príjemné pláže vytvárajú
jedinečné podmienky pre nezabudnuteľnú dovolenku. Ostrov je oddelený od pevniny úzkym prielivom a je s ňou spojený najväčším oblúkovým mostom na svete (Krčki most). Vyhľadávané sú najmä letoviská
Njivice a Baška.

HOTEL BELI KAMIK
Poloha: komplex sa nachádza cca 650 m od centra letoviska Njivice. Hotel je obklopený malebným dubovým lesom a je len 150 m
od okruhliakovej a čiastočne skalnatej pláže.
Popis: komplex Beli Kamik tvoria 2 budovy spojené chodbou. Súčasťou hotela je reštaurácia, lobby bar, beauty salón, fitness, predajňa
suvenírov, zmenáreň, Campi kids club – herňa a animácie pre deti,
animácie pre dospelých, parkovanie za poplatok v období od 8. 6. do
7. 9.
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
sú vybavené SAT TV, Wi-Fi (zdarma), telefónom, kúpeľňou (sprcha,
WC a sušič na vlasy). Izby SUPERIOR majú minibar. Izby COMFORT
bez balkóna sú orientované na parkovú stranu. Izby COMFORT s balkónom a izby SUPERIOR s balkónom sú orientované buď na morskú
alebo na parkovú stranu.
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov.
Šport: za poplatok – tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, požičovňa
skútrov a bicyklov, vodné športy.
Zábava: večerné programy s hudbou.
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APARTMÁNY LAVANDE
Poloha: apartmánový komplex sa nachádza v borovicovom parku,
apartmány sú vzdialené od pláže cca 200 m. Pláže sú kamienkové,
miestami vybetónované platne, resp. skalnaté útesy. Do centra strediska Malinska je to cca 1000 m.
Popis: súčasťou apartmánového komplexu Lavande je recepcia,
Wi-Fi na recepcii. Parkovanie na parkovisku strediska je zdarma.
V blízkosti sa nachádza obchod s rozličným tovarom, reštaurácia,
aperitív bar na pláži. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok.
Ubytovanie: apartmán typu 1/2+2 pozostáva z 2-lôžkovej spálne
a obývacej miestnosti (2 lôžka) spojenej s kuchynskou a jedálenskou
časťou. Kuchynská časť je vybavená základným inventárom na varenie a stolovanie, je tu elektrická dvojplatnička na varenie, malá chladnička s mrazničkou. Apartmán má kúpeľňu so sprchou a WC, balkón
alebo terasu (orientovanú smerom na more). K vybaveniu apartmánu
patrí SAT TV, kávovar.
Stravovanie: vlastné.
Šport a zábava: za poplatok – vodné športy, možnosti spoločenského vyžitia v meste Malinska.

HOTEL ADRIATIC

+

A DEPANDANCE

Poloha: hotelový komplex je situovaný na severozápadnej časti ostrova Krk, cca 500 m od centra Omišalju. Cca 100 m od hotela je
pláž s vybetónovanými plochami, kamienkové a trávnaté pláže sú
cca 200 m od komplexu. Nachádza sa tu aj pláž upravená pre deti,
ktorá má piesočnaté dno.
Popis: komplex pozostáva z hotela Adriatic a depandancov Marina
a Primorka. V hoteli Adriatic sú spoločné klimatizované priestory,
recepcia, trezor v recepcii, Wi-Fi v hotelovej hale (zdarma), zmenáreň,
obchod so suvenírmi, à la carte reštaurácia, aperitív bar, kaderníctvo
a masáže. Pri komplexe je bezplatné parkovisko.
Ubytovanie: v hoteli sú dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky,
majú kúpeľňu (sprcha a WC), telefón, SAT TV, balkón (väčšina izieb).
V depandancoch sú dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, majú kúpeľňu (sprcha a WC) a balkón.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov.
Šport a zábava: detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami, za
poplatok – prenájom bicyklov a skútrov, tenisové kurty, minigolf, volejbal a stolný tenis.
BONUS: nealkoholické nápoje k večeri v cene.

Viac ponúk pre toto stredisko nájdete na www.aquamarin.sk
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HOTEL OMORIKA
Poloha: len cca 150 m od pláže s vybetónovanými plochami na slnenie. V kľudnejšej
časti mesta Punat, do centra mesta je to od hotela cca 400 m.
Popis: v hoteli sú recepcia, dve reštaurácie
(z toho jedna à la carte), bar, Wi-Fi na recepcii a terase hotela (zdarma), parkovisko
(zdarma).
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové a
rodinné izby, sú vybavené SAT TV, minichladničkou, telefónom, kúpeľňou (sprcha, WC
a sušič na vlasy). Izby sú bez balkóna s orientáciou na morskú, resp. parkovú stranu. Rodinné izby majú dvojlôžkovú izbu a menšiu
izbu s poschodovou posteľou (izby nie sú oddelené dverami).
Stravovanie: raňajky formou bufetových
stolov, možnosť dokúpenia večerí formou bufetových stolov, bez nápojov.
Šport: v okolí plážový volejbal, za poplatok
– minigolf, vodné športy na pláži.
Zábava: animačné programy pre deti (od
júna do septembra).

Ostrov Rab
RAJSKÁ PLÁŽ

Rab je ostrov odlišností a protikladov. Od pevniny sa ostrov javí ako jeden horský masív bez
akéhokoľvek porastu, náprotivná strana je
však celá zalesnená. Dominantou ostrova je
romantické mesto Rab ležiace na juhu ostrova,
ktoré ponúka prechádzky historickými uličkami, popri stredovekých hradbách a kostoloch, ale aj posedenia v rušných kaviarničkách
s pohľadom na priestranný prístav. 15 kilometrov od starobylého mesta Rab sa nachádza
turistické mestečko Lopar. Mestečko je bohaté
na početné piesočné pláže, ktoré lákajú turistov. Je ich až 22, z ktorých sú tri nudistické (Ciganka, Sahara a Stolac). Najznámejšia z nich
je iste Rajská pláž, prezývaná aj „chorvátsky
Karibik“, dlhá jeden a pol kilometra.

APARTMÁNY MERI
Poloha: len 800 m od centra mesta Lopar,
15 minút autom do hlavného mesta na ostrove
Rab. Piesočnatá pláž „Lopar“ s veľmi pozvoľným vstupom do vody vhodná najmä pre rodiny s deťmi je vzdialená od domu cca 400
m. Známa „Rajská pláž“ sa nachádza cca
1200 m od domu.
Popis: apartmán sa nachádza v letovisku s
plnou občianskou vybavenosťou.
Ubytovanie: 4 apartmány 1/2+2 a 1
apartmán 1/4+2. Každý apartmán má balkón, SAT TV, Wi-Fi a parkovanie je pri objekte
zdarma, klimatizácia je za poplatok.
Apt. 1/2+2 – spálňa s manželskou posteľou,
kuchyňa (chladnička, kávovar, mikrovlnná
rúra, kanvica) spojená s obývačkou (rozťahovací gauč), kúpeľňa s vaňou, práčkou a WC.
Apartmány N1, N3 a N5 majú rozlohu cca
45 m2 a N2 má cca 70 m2.
Apt. 1/4+2 – priestranný apartmán, ktorý
má dve spálne (jedna spálňa s dvoma lôžkami
a jedna spálňa s troma lôžkami), dve kúpeľne, jednu s vaňou a jednu so sprchou, kompletne vybavenú kuchyňu (chladnička,
kávovar, mikrovlnná rúra, kanvica) spojenú s
obývačkou, v ktorej sa nachádza rozťahovací
gauč, veľkú terasu.
Stravovanie: vlastné.
Šport: v okolí apartmánového domu (cca
1000 m) sa nachádza potápačské centrum a
množstvo športovísk, tenisové kurty.

Rozšíren á pon uka n a www.aq uamar i n.s k
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HOTEL INTERNATIONAL
Poloha: v srdci mesta Rab, v blízkosti promenády, s výhľadom na more. Na najbližšie
pláže, ktoré sú skalnaté, kamienkové a vybetónované sa dostanete za cca 10 minút. Člnmi
kotviacimi priamo pred hotelom je možné sa
odviezť za poplatok na ďalšie pláže v okolí.
Popis: v hoteli je à la carte reštaurácia, wellness centrum (za poplatok – masáže, zdarma
– vírivka, sauna a fitness), aperitív bar, vonkajší bazén (sladká voda), parkovanie buď
priamo pri hoteli (obmedzený počet miest),
alebo cca 400 m od hotela (v oboch prípadoch zdarma).
Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové
izby s možnosťou až dvoch prísteliek, kúpeľňa
(sprcha, WC, sušič na vlasy), SAT TV, telefón,
Wi-Fi (zdarma), trezor. Izby sú bez balkóna.
Z izieb je možný výhľad na mesto alebo na
prístav.
Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere
formou bufetových stolov, večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – prenájom bicyklov.

Výlety
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HOTELOVÝ KOMPLEX
SAN MARINO SUNNY
RESORT
Poloha: komplex leží v blízkosti dedinky LOPAR. Jednotlivé pavilóny sú cca 100 – 200 m
od piesočnatej „RAJSKEJ PLAŽE“, ktorá je
vhodná najmä pre rodiny s malými deťmi a neplavcov, morské dno sa veľmi pozvoľna zvažuje.
Popis: hotelový komplex tvorí 5 hotelov (pavilónov) a hlavná budova, kde je recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar s terasou,
bezplatné parkovanie.
Ubytovanie:
SAHARA/RAB – klimatizované dvojlôžkové
izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa (sprcha
a WC), SAT TV a francúzsky balkón.
VELI MEL – klimatizované trojlôžkové izby
SUPERIOR (dvojlôžko a rozkladacie kreslo),
kúpeľňa (sprcha, sušič na vlasy a WC), telefón, Wi-Fi (zdarma), SAT TV a balkón.
LOPAR/PLAŽA – klimatizované dvojlôžkové a trojlôžkové izby SUPERIOR, kúpeľňa
(sprcha, sušič na vlasy a WC), telefón, SAT TV
a balkón. Možné sú aj rodinné izby (JUNIOR
FAMILY SUITE) – dvojlôžková izba, obývacia
izba s rozkladacím gaučom pre dve osoby
a prípadne prístelkou pre 5. osobu (medzi
dvojlôžkovou izbou a obývacou izbou nie sú
dvere), kúpeľňa (sprcha, sušič na vlasy a WC),
telefón, SAT TV a balkón. V trojlôžkových izbách SUPERIOR je dvojlôžko a rozkladacie
kreslo.
Stravovanie: polpenzia, raňajky a večere
formou bufetových stolov v centrálnej reštaurácii komplexu.
Šport: za poplatok – športovo zábavné centrum „SAN MARINO“ – 9 tenisových kurtov,
plážový volejbal, stolný tenis, minigolf, trampolína, vodné športy, prenájom bicyklov, tobogan.
Zábava: animácie a večerné zábavné programy.
BONUS: čapované nápoje k večeri
v cene (pivo, víno, nealko, voda).
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Ostrov Pag
Ostrov s najdlhším pobrežím na Jadrane, s množstvom zálivov, zátok a pláží. Počas turistickej sezóny je v mestečku Pag bohatý kultúrno-zábavný program a mesto sa stalo vyhľadávanou destináciou pre dovolenkárov. Ostrov spája s pevninou Pažský most.

MONTOVANÉ CHATKY STRAŠKO
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Poloha: kemp Straško, ktorý je zaradený do 4* kategórie sa nachádza 2 km od mesta
Novalja na ostrove Pag a rozprestiera sa na ploche 57 ha. Les dalmatínskych dubov, borovíc a olivovníkov poskytuje dostatok tieňa počas dlhých letných mesiacov. Na okruhliakovej pláži dlhej 2 km, vzdialenej 50 – 150 m, je dostatok miesta na oddych, šport
a zábavu. Pláž je ocenená „Modrou vlajkou“.
Popis: súčasťou kempu je supermarket, reštaurácia, pekáreň, pizzeria. V kempe Straško
Novalja je hosťom k dispozícii veľké športovo–rekreačné centrum a komplex vonkajších
bazénov so sladkou vodou. V celom areáli je Wi-Fi (bezplatne). Na pláži sú preliezačky
pre deti.
Ubytovanie: pred každou chatkou je terasa s dreveným záhradným nábytkom: stôl,
lavica pre dve osoby a dve stoličky. Všetky chatky sú klimatizované (klimatizácia je v obývacej miestnosti), majú prenosný elektrický gril, SAT TV, chladničku. Uteráky a utierky nie
sú súčasťou vybavenia chatiek. Pre každú chatku je parkovanie jedného auta zdarma,
parkovanie ďalších áut je za poplatok. Chatky typu 1/2+3, 1/6 a 1/4 +2 majú mikrovlnnú rúru.
1/2+3 BGW (32 m2) – otvorený priestor (bez oddelených izieb), t. j. jedna miestnosť,
kde je v jednej časti manželská posteľ a v druhej časti denný priestor s 3 lôžkami, kuchynský kút s umývačkou a veľká terasa.
1/4+2 BGW (32 m2) – 2 spálne, jedna s manželskou posteľou, druhá s dvoma lôžkami
a obývacia miestnosť s prístelkou (rozkladacia sedacia súprava) s kuchynskou linkou,
2x kúpeľňa (sprcha a WC), drevená krytá terasa.
1/5+1 BGW (32 m2) – 2 spálne, jedna s manželskou posteľou, druhá s troma samostatnými lôžkami (z toho jedna pohovka), obývacia izba s kuchynskou linkou, jedálenským
kútom a rohovou sedacou súpravou (prístelka), dve kúpeľne (sprcha a WC), nová, krytá,
drevená terasa.
1/6 BGW LUX (40 m2 + 15m2 terasa) – 3 spálne (jedna s francúzskym lôžkom, zvyšné
dve spálne majú vždy po dve samostatné lôžka), denná miestnosť s kuchynským kútom
(rúra, mikrovlnná rúra, kávovar, umývačka riadu), jedálenský kút s rohovou sedacou
súpravou, 2x kúpeľňa (sprcha a WC), LCD TV, veľká terasa so záhradným dreveným nábytkom.
Stravovanie: vlastné, prípadne v reštaurácii.
Šport: za poplatok – tenisové kurty s večerným osvetlením, bicykle, skútre a člny na
pláži.
Zábava: v priebehu celého dňa a večera sa v kempe organizuje animačný program
pre deti a dospelých (výtvarné a hudobné dielne, miniclub, minidisco, zumba, joga,
aqua aerobik, tanečné večery).

Ostrov Čiovo
Ostrov Čiovo sa nachádza v strednej Dalmácii a je spojený s mestom Trogir pohyblivým
mostom. Ostrov sa vyznačuje mierne stredomorským podnebím, bujnou subtropickou
a stredomorskou vegetáciou a niekoľkými skrytými zátokami a plážami. Práve poloha
tohto ostrova z neho robí ideálny východiskový bod pre objavovanie kultúrneho dedičstva a prírodných krás Dalmácie. Neďaleko sa nachádza krásne stredoveké mesto Trogir, na pamiatky bohatý Split, ale aj samotný ostrov má čo ponúknuť (kostol Panny Márie
Prizidnickej s pustovňou, dominikánsky kláštor sv. Kríža, nad jaskyňou v meste Čiovo
františkánsky kláštor sv. Ante).
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Poloha: v malej rybárskej osade s názvom Arbanija, len cca 30 m od kamienkovej
pláže, do centra 2 000 m a od mesta Trogir cca 5 km.
Popis: moderne zariadená villa ponúka ubytovanie v klimatizovaných apartmánoch
pre 4 – 6 členné rodiny. Súčasťou villy sú reštaurácia, bar a mini market. Parkovanie je
zabezpečené v blízkosti villy (zdarma).
Ubytovanie:
Apt. 1/2+1+1 (50 m2) – apartmán s jednou spálňou (dvojlôžko), kuchyňa prepojená
s obývačkou, kde je rozkladací gauč pre 1 dospelú osobu a 1 dieťa do 12 rokov, kúpeľňa (vaňa a WC).
Apt. 1/4+1+1 (70 m2) – apartmán s dvomi spálňami (v jednej je dvojlôžko, v druhej
dve oddelené postele), kuchyňa prepojená s obývačkou, kde je rozkladací gauč pre
1 dospelú osobu a 1 dieťa do 12 rokov (resp. 2 deti do 16 rokov), 2x kúpeľňa (vaňa
a WC).
Všetky apartmány majú SAT TV, rádio, telefón, Wi-Fi (zdarma) a balkón orientovaný na
morskú stranu.
Stravovanie: vlastné, resp. možnosť doobjednania večerí (výber z 2 menu, 1 nápoj
k večeri), resp. polpenzie (raňajky – bufetové, večere – výber z 2 menu, 1 nápoj k večeri).
Šport a zábava: za poplatok – v blízkosti villy fitness centrum, tenisové kurty, škola
potápania, prenájom skútrov a bicyklov.
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O strov Hvar
Ostrov Hvar je nazývaný „chorvátskou Madeirou". Vyniká bohatou vegetáciou rozmarínových polí, olivových hájov, oleandrov, viniča, pomarančovníkov a citrónovníkov. Rozkvitnuté levandule na kamenistých stráňach ho
zahaľujú do omamnej vône. Členité pobrežie a romantické zátoky patria
k očarujúcim miestam, kde si môžete vychutnávať pokoj a oddych. More
v okolí Hvaru je najčistejšie v celom Jadrane. Lákadlom pre turistov je výnimočná kombinácia priaznivých klimatických podmienok, jedinečnej prírodnej scenérie a príťažlivosť cenných kultúrnych a historických pamiatok.

Depandance

Depandance

HOTEL A DEPANDANCE LAVANDA
Poloha: hotel sa nachádza na plážovej promenáde, obklopený borovicami, cca 50 m od kamienkovej, vybetónovanej a kamenistej pláže. Do
centra mesta Stari Grad, ktoré je vzdialené od hotela cca 800 m premáva
lodný taxík.
Popis: v hoteli je klimatizovaná reštaurácia, bar pri bazéne, vonkajší
bazén so sladkou vodou pre dospelých a bazén pre deti, lehátka a slnečníky pri bazéne sú zdarma – obmedzený počet, internetový kútik, Wi-Fi pri
bazéne a na recepcii (zdarma), trezor na recepcii (zdarma), parkovanie
(zdarma).
Ubytovanie: dvojlôžkové izby orientované na morskú stranu (okrem jednolôžkových izieb), možnosť pridať na izbu jednu prístelku, na izbách je
SAT TV, telefón, kúpeľňa (sprcha, WC), balkón. Izby v hoteli sú klimatizované (s výnimkou jednolôžkových izieb), izby v depandancoch, v našej
ponuke, nemajú klimatizáciu.
Stravovanie: all inclusive light – raňajky, obedy, večere podávané formou bufetu. K obedom a večeriam sú podávané nápoje (dva druhy domácich alkoholických nápojov, pivo, biele a červené víno a nealko
čapované nápoje z automatu, dva druhy džúsu a minerálna voda), popoludní zmrzlina a popcorn pre deti. Raz týždenne tematická večera.
Šport: minigolf (zdarma), plážový volejbal (zdarma), tenisové kurty(zdarma – nutné je sa objednať vopred), za poplatok – bowling, stolný
tenis.

Výlety
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HOTEL ARKADA
Poloha: hotel sa nachádza na plážovej promenáde s prekrásnym
výhľadom na zátoku, cca 900 m od mesta Stari Grad (do centra premáva
lodný taxík), cca 150 m od štrkovej pláže. Pláže majú vybetónované plochy na slnenie.
Popis: reštaurácia a spoločné priestory sú klimatizované, aperitív bar, taverna, TV salón, predajňa suvenírov, zmenáreň, Wi-Fi v priestoroch baru
pri bazéne a na recepcii zdarma, fitness (zdarma), trezor na recepcii
zdarma, internetový kútik. Krytý vyhrievaný bazén (otvorený len počas mimosezóny), vonkajší bazén s morskou vodou, za poplatok – požičovňa
bicyklov, skútrov a áut. Bezplatné parkovisko pred hotelom.
Ubytovanie: jednoducho zariadené dvojlôžkové izby (možnosť prístelky
len v izbách orientovaných na park), kúpeľňa (sprcha, WC) a balkón. Izby
sú vybavené SAT TV a telefónom. Izby sú orientované buď na park, resp.
na more.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere sú formou bufetových stolov,
večere sú bez nápojov.
Šport: za poplatok – športové centrum v tesnej blízkosti hotela (4 tenisové
kurty, basketbal, malý futbal, bowling, minigolf, stolný tenis).
Zábava: večery s tanečnou hudbou pri bazéne.
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TIP CK:
Jednoduché ubytovanie za dobrú
cenu, výborná poloha.

HOTEL HVAR
Poloha: hotel je zasadený do mierneho svahu borovicového lesíka. Do
mestečka Jelsa je to cca 500 m a od pláže je vzdialený cca 100 – 150 m.
Pláže pri hoteli sú okruhliakové a aj prírodne kamenisté, s betónovými platňami na slnenie.
Popis: recepcia, Wi-Fi v celom hoteli (zdarma), klimatizovaná reštaurácia
s tanečnou terasou, aperitív bar, zmenáreň, trezor (na recepcii – za poplatok), krytý bazén s morskou vodou (otvorený len do 15. 6. a od 15. 9.),
vonkajší bazén (morská voda) s ležadlami zdarma (obmedzený počet),
masáže, fitness (zdarma). Bezplatné parkovisko pred hotelom.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, kúpeľňa
(sprcha, WC a sušič na vlasy), SAT TV, stropný ventilátor, telefón a balkón. Izby sú orientované na morskú, resp. na parkovú stranu (parkovisko).
Časť izieb orientovaná na morskú stranu má klimatizáciu (za príplatok).
Stravovanie: all inclusive – plná penzia formou bufetových stolov
vrátane nápojov, nápoje domácej výroby v bare pri bazéne v čase od
10,00 hod. do 23,00 hod. (štyri druhy domácich alkoholických nápojov,
červené a biele víno, pivo, džúsy, minerálna voda), popoludňajší snack
s kávou v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod., 1x týždenne „Dalmatínska
večera“.
Šport a zábava: 6x týždenne animačné programy pre deti od 6 do
12 rokov (v mesiacoch jún, júl a august), 1– 2 x týždenne večery so živou
hudbou. Za poplatok: 4 tenisové kurty, stolný tenis a minigolf.
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Ostrov Korčula patrí spolu s ostrovmi Brač
a Hvar do trojice najpopulárnejších dalmatínskych ostrovov. Od Orebiča na polostrove Pelješac ho delí len 1270 m široký prieplav.
Mesto Korčula je “vytesané v kameni”, podobne ako Dubrovník, umiestnené na malom
polostrove, obohnané stredovekými hradbami.
Letovisko Vela Luka s takmer 5000 miestnymi
obyvateľmi je vzdialené od mesta Korčula
42 kilometrov. Nachádza sa v hlbokej chránenej zátoke. V okolí letoviska je mnoho zátok
vhodných na kúpanie.
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HOTEL POSEJDON

Výlety

Poloha: cca 10 minút chôdze od mestečka
Vela Luka. Pláže sú skalnaté, kamienkové
a čiastočne vybetónované, cca 50 m od hotela.
Popis: hotel má reštauráciu, aperitív bar, vnútorný bazén so sladkou vodou (v prevádzke
mimo sezóny), Wi-Fi v priestore lobby (zdarma). Parkovanie pri hoteli (zdarma).
Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou
prístelky, orientované buď na park, resp. na
more. Izby sú klimatizované, vybavené kúpeľňou (sprcha, WC, sušič na vlasy), SAT TV
a balkónom. Časť izieb je bez balkóna (izby
ECO).
Stravovanie: all inclusive – plná penzia formou bufetových stolov vrátane nápojov, nápoje domácej výroby v lobby bare v čase od
10,00 hod. do 22,00 hod. (domáce alkoholické nápoje, víno, pivo, džúsy). V čase od
17,00 hod. do 17,30 hod. sú servírované –
káva, čaj a popcorn.
Šport: stolný tenis (zdarma). Za poplatok –
na pláži potápačské centrum a tenisové kurty,
ktoré sú vzdialené cca 1,3 km od hotela.
Zábava: živá hudba na terase (2x týždenne).
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Pri ceste do Chorvátska ponúkame možnosť
využiť tranzitné ubytovanie pri najkrajšom
a najznámejšom chorvátskom Národnom parku, ktorý je zapísaný v UNESCO, pri Plitvických jazerách.
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HOTEL PLITVIČKA JEZERA
Poloha: v dedinke Ličko Petrovo Selo, vstup
do Národného parku Plitvické jazerá je vzdialený cca 17 km.
Popis: nový hotel postavený v roku 2017, pozostáva z hlavnej budovy a Vily Korina, kde sú
izby a vedľajšej budovy, kde je rustikálne zariadená reštaurácia. Parkovanie je pri hoteli
zdarma.
Ubytovanie: 2-3-4-lôžkové izby, vybavené
kúpeľňou (WC, sprcha), SAT TV, Wi-Fi (zdarma). V izbách je centrálne kúrenie radiátormi.
Izby sú bez balkóna. Nachádzajú sa na prízemí, 1. poschodí a v podkroví. Izby v podkroví
majú klimatizáciu.
Stravovanie: raňajky formou bufetových
stolov. Možnosť prikúpiť večere (polievka,
hlavné jedlo, šalát a dezert).
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Odporúčané trasy pre individuálnu dopravu:
S L OV I N S KO
ZAGREB

C H O R VÁT S K O

UMAG
RIJEKA

POREČ

CRIKVENICA
NOVI VINODOLSKI

OSTROV KRK
DUGA UVALA
PULA
MEDULIN
PREMANTURA
OSTROV RAB
ROVINJ

PLITVICKÉ JAZERÁ

BOSNA
A

KARLOBAG
OSTROV PAG
OSTROV VIR

J
A
D

ZADAR
SVETI FILIP I JAKOV
BIOGRAD NA MORU

R

ŠIBENIK

VODICE

A

PRIMOŠTEN

N

SPLIT OMIŠ
OSTROV ČIOVO
MAKARSKA

S
K
É
M

TA L I A N S K O

H E R C E G OV I N A

O
R

TUČEPI
DRVENIK
ZAOSTROG
OSTROV HVAR TRPANJ GRADAC
KOMARNA
PERNA
KLEK
NEUM
OSTROV KORČULA OREBIČ

E
DUBROVNÍK

Cestné vzdialenosti
z Banskej Bystrice cez Bratislavu a Maďarsko
Umag
Rovinj
Poreč
Medulin
Duga Uvala
Premantura
ostrov Krk
ostrov Rab
Cirkvenica
Novi Vinodolski
Karlobag
ostrov Pag
ostrov Čiovo
Zadar
Sveti Filip i Jakov
Biograd na Moru
Vodice
Šibenik
Primošten
Omiš
Makarska
Tučepi
Drvenik
Zaostrog
ostrov Hvar

790 km
850 km
820 km
864 km
800 km
870 km
830 km
840 km
760 km
776 km
820 km
830 km
920 km
820 km
830 km
840 km
880 km
890 km
915 km
985 km
1000 km
1010 km
1029 km
1033 km
990 km

Gradac
Komarna
Klek
Neum /Bih/
Trpanj
Orebič
Perna
ostrov Korčula
Dubrovnik

1040 km
1077 km
1080 km
1088 km
1070 km
1160 km
1164 km
1168 km
1152 km

cez Maďarsko
a/ Banská Bystrica-Šahy−
Budapešť−LetenyeGoričan−Zagreb
b/ Bratislava−Rajka−
Csorna−Szombathely−
Körmend−Lenti−Rédics−
Lendava−Mursko
Središče−Čakovec−
Varaždin−Zagreb...

Cez Rakúsko a Slovinsko
Wien−Graz−Šentilj−Maribor−Zagreb...
UMAG, POREČ, ROVINJ, PREMANTURA,
MEDULIN, DUGA UVALA
a) Letenye-Goričan−Zagreb−Karlovac−Rijeka−
tunel Učka−Pazin ...Duga Uvala, Medulin,
Premantura, Rovinj, Poreč, Umag
b) Wien−Graz−Maribor−Ljubljana−Postojna−
Koper ...Umag, Poreč, Rovinj, Premantura,
Medulin, Duga Uvala
CRIKVENICA, NOVI VINODOLSKI,
Ostrov KRK, ostrov RAB
−Zagreb−Karlovac−Rijeka-CrikvenicaNovi Vinodolski
−Zagreb−Karlovac−Rijeka-Krk
−Zagreb−Karlovac−Senj-Stinica(trajektom) Rab
KARLOBAG, ostrov PAG, ZADAR,
SVETI FILIP I JAKOV, BIOGRAD NA MORU
−Zagreb−Karlovac−Gospić-Karlobag
−Zagreb−Karlovac−Sv Rok.... Pag
-Zadar, Sveti Filip i Jakov, Biograd na Moru

VODICE, ŠIBENIK, PRIMOŠTEN, ostrov
ČIOVO
−Zagreb−Karlovac−Zadar-Vodice-ŠibenikPrimošten-ostrov Čiovo
Ostrov HVAR
−Zagreb−Karlovac−Zadar-Split-(trajektom)
Hvar
OMIŠ, MAKARSKA, TUČEPI, DRVENIK,
ZAOSTROG, GRADAC, KOMARNA, KLEK,
NEUM, DUBROVNIK
−Zagreb−Karlovac−Zadar−Šibenik−Omiš
-Šestanovac−Makarska-Tučepi-DrvenikZaostrog-Gradac-Komarna-Klek-NeumDubrovnik
TRPANJ, OREBIČ, PERNA, ostrov KORČULA
-Zagreb−Karlovac−Zadar−Šibenik−
Šestanovac−Makarska−Gradac−
a/ Ploče−trajektom na Trpanj−Orebičtrajektom na Korčulu-Perna,
b/ Klek−Neum−Ston−Trpanj-Orebičtrajektom na Korčulu-Perna

OBRÁŤTE SA NA EXPERTA
NA CESTOVNÉ POISTENIE
Poistite si svoj zájazd už pri jeho zakúpení v cestovnej kancelárii
a získate výhodný balík poistení od Union poisťovne:
• poistenie liečebných nákladov v zahraničí
• poistenie batožiny
• úrazové poistenie
• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
• poistenie storna zájazdu
• poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
• nonstop telefonické asistenčné služby spoločnosti Eurocross
Assistance Czech Republic na čísle +420 2 9633 9644
Union, váš anjel strážny

• 0850 111 211 • www.union.sk

Cestujete
s nami
už 25 rokov

Provízni predajcovia
Bratislavský kraj:
INVIA.SK, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava
tel.: 02/206 48 220, e-mail: poradca@invia.sk
ZÁJAZDY.SK, Dunajská 5, 811 06 Bratislava
tel.: 0800/123 410, e-mail: zajazdy@zajazdy.sk
FIRO TOUR, POLUS CITY CENTER, 1. poschodie,
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
tel.: 02/32 11 4999, e-mail: bratislava.polus@firotour.sk
DESIREA, OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava
tel.: 02/ 44 888 999, e-mail: desirea@desirea.sk
TOP TRAVEL, Fazuľová 1, 811 07 Bratislava
tel.: 02/5245 4500, e-mail: toptravel@toptravel.sk
EDEN, Radlinského 14, 901 01 Malacky
tel.: 034/772 36 11, e-mail: ckeden@stonline.sk
TATRA-TRAVEL, Šafárikova 85, 903 01 Senec
tel.: 02/ 456 46 464, e-mail: ck@tatra-travel.sk
LF TRAVEL, Družstevná 915, 900 46 Most pri Bratislave
tel.: 02/459 51 067, e-mail: lftravel@lftravel.sk
LOTUS TRAVEL, Meisslova 6, 902 01 Pezinok
tel.: 0948 711 727, e-mail: info@dowolenky.sk
LOTUS TRAVEL, Štefánikova 15, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02/452 43 164, e-mail: zajazdy@lotus-travel.sk
ZBAL SI KUFOR, Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur
tel.: 0918 818 999, e-mail: zbalsikufor@zbalsikufor.sk
Trnavský kraj:
TANYA TOUR, Trojičné námestie 9, 917 08 Trnava
tel.: 0907 981 096, e-mail: kozuskatatiana@gmail.com
AJMAX TRAVEL, Hlavná 29, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 51 35, e-mail: info@ajmaxtravel.sk
PRIMA TOUR, Divadelná 1, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 48 77, e-mail: primatour@primatour.sk
SLOVAKIA TOUR, Potočná 118, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 68 10, e-mail: slovakia-tour@mail.t-com.sk
ÁČKO-TRAVEL.SK, Štefánikova 726, 905 01 Senica
tel.: 034/654 44 44, e-mail: ck@ackotravel.sk
HELLAS TRAVEL, Janka Kráľa 739, 905 01 Senica
tel.: 034/ 651 66 14, e-mail: hellastravel@hellastravel.sk
CLUB TRAVEL, Winterova 5949/636, 921 01 Piešťany
tel.: 033/ 77 333 41-3, e-mail: clubtravel@clubtravel.sk
HELOS, Nám. sv. Michala 16, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/733 06 21, 0905 272 636, e-mail: helos@helos.sk
REAL, JAS 5, 924 01 Galanta
tel.: 031 / 780 34 39, e-mail: ckreal@ckreal.sk
GREEN TOUR, Nám. Jehudu Aszáda 676/7, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 0905 511 546, e-mail: greentourviola@stonline.sk
ELDORADO, Poľovnícka 2479, 932 01 Veľký Meder
tel.: 0918 398 538, e-mail: eldorado@real-net.sk
FRIENDS TRAVEL, 925 54 Zemianske Sady 171
tel.: 0905 985 070, e-mail: friendstravel@friendstravel.sk
JANA TRAVEL, Nám. mieru 1, 908 51 Holíč
tel.: 034/651 61 08, e-mail: jana@janatravel.sk
SLOVAK TRAVEL SERVICE, Beňovského 353/19, 922 03 Vrbové
tel.: 0948 948 555, e-mail: info@mojadovolenka.eu
FRISCO TRAVEL, Námestie slobody 1185/29, 926 01 Sereď
tel.: 031/789 12 56, e-mail: cestovka@frisco.sk
INFOTOURS, SNP 52, 919 04 Smolenice
tel.: 0904 212 555, e-mail: infotours@centrum.sk
Trenčiansky kraj:
MOTÝĽ, Belá 6469, 913 21 Trenčín
tel.: 0905 962 041, e-mail: info@ckmotyl.sk
FIRO TOUR, OC LAUGARICIO, Belá 7271, 913 21 Trenčín
tel.: 032/658 50 93, e-mail: trencin@firotour.sk
SPORT TOUR, Royova 772, 020 01 Púchov
tel.: 042/46 350 46, e-mail: predaj@sport-tour.sk
LAGÚNA, Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 0915 611 270, e-mail: laguna@px.sk
TOURIST TOUR, Rozkvet 2060/127-16, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 0903 324 711, e-mail: turisttourpb@centrum.sk
REAL TRAVEL, A. Hlinku 459/20, 971 01 Prievidza
tel.: 046/543 90 78, e-mail: realtravel.sk@gmail.com
FUTURESCHOOL, Pribinovo nám. 3, 971 01 Prievidza
tel.:. 0911 797 253, e-mail: info@ckfutue.sk
REGIATOUR, Cintorínska 88, 972 01 Bojnice
tel.: 046/370 00 20, e-mail: dovolena.bojnice@gmail.com
KATKA TOURS, Hviezdoslavova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 51 22, e-mail: katkatours@katkatours.sk
ALBA, Mierové námestie 11, 018 51 Nová Dubnica
tel.: 042/443 39 12, e-mail: info@caalba.sk
MALKO POLO, Nám. M.R. Štefánika 936/38, 907 01 Myjava
tel.: 034/666 66 66, e-mail: info@ckmalkopolo.sk
ALATOUR, M. R. Štefánika 931/52, 907 01 Myjava
tel.: 034/654 12 08, e-mail: alatour.my@gmail.com
TRIS, Ružová 94, 019 01 Ilava
tel.: 042/444 11 99, e-mail: 3s@mail.t-com.sk
STELLATOUR, SNP 148, 916 01 Stará Turá
tel.: 032/776 00 69, e-mail: stellatour@stellatour.sk
SICA, Pod hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 042/442 09 79, e-mail: info@sicaagentura.sk
ROYAL, ZNS Rokoš, Nám. Ľ. Štúra, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 10 20, e-mail: caroyal@caroyal.sk
A2, Škultétyho 184/14 958 01 Partizánske
tel.: 0915 796 167, e-mail: info@caa2.sk
WELTREISEN – Martina Ružičková, Chocholná – Velčice 454, 913 04
tel.: 0911 453 389, e-mail: weltreisen@weltreisen.sk
MODRÁ LAGUNA, Nám. SNP 396, 972 13 Nitrianske Pravno
tel.: 046/544 77 11, e-mail: info@ck-modralaguna.sk
TYMPANY, Partizánska 12, 972 51 Handlová
tel.: 046/547 10 13, e-mail: tympany@tympany.sk
FÉNIX, Rovňanská 187, 020 61 Lednické Rovne
tel.: 0908 830 608, e-mail: cafenix@cafenix.sk
GURU TRAVEL, J. Pálkoviča 81/14, 020 01 Dolné Kočkovce
tel.: 0907 516 040, e-mail: info@gurutravel.sk
Nitriansky kraj:
OLINTOUR, Štefánikova 53, 949 01 Nitra
tel.: 037/7410 252, e-mail: olintour@compclub.sk
SUN TRAVEL, Štefánikova 15, 949 01 Nitra
tel.: 037 / 65 559 66, e-mail: suntravel@csuntravel.sk
KOMEX TOUR, Štefánikova 55, 949 01 Nitra
tel.: 037/652 28 70, e-mail: komextour@ba.telecom.sk

SLOVTURIST, Komárňanská 16, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/644 92 51, e-mail: slovturist@stonline.sk
GÁBATOUR, M.R. Štefánika 9, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 02 03, 0940 525 444, e-mail: gabatour@gmail.com
AG Z-TRAVEL, Hlavná 3, 927 01 Šaľa
tel.: 031/701 23 72, e-mail: info@agz-travel.sk
K. L. B. AGENCY, Malá Jarková 21, 945 01 Komárno
tel.: 0915 958 796, e-mail: klbagency@gmail.com
AVOCADO, Mlynská 7, 934 01 Levice
tel.: 036/634 52 96, e-mail: info@avocado.sk
KING TOURS, Hlavná 10, 943 01 Štúrovo
tel.: 0905 464 311, e-mail: agentura@kingtours.sk
TOP-DENT PLUS, M. R. Štefánika 2/6, pasáž Centrum, 955 01
Topoľčany
tel.: 038/532 15 13, e-mail: cktopdent@gmail.com
MAXX TRAVEL, Továrenská 1, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 0905 762 677, e-mail: maxxtravel@mail.t-com.sk
TURISMO, Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy
tel.: 0907 053 460, e-mail: info@turismomania.sk
ATLAS, Krátka 283, 952 01 Vráble
tel.: 0915 841 604, e-mail: atlas.ca@pobox.sk
KARIBIK, M. R. Štefánika 5, 942 01 Šurany
tel.: 0905 588 092, e-mail: cakaribik@gmail.com
BEST TRAVEL, Komárňanská 104, 947 01 Hurbanovo
tel.: 0907 343 999, e-mail: besttravel.sk@gmail.com
Žilinský kraj:
TRIP, Hypertesco, Košická 3, 010 01 Žilina
tel.: 0945 463 382, e-mail: cktrip@zoznam.sk
TURANCAR, Zaymusova 72,
Horný Val - Predajňa SMER, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 78 08, e-mail: zilina@turancar.sk
PARADIS TOUR & SOLAR, Vojtecha Tvrdého 14, 010 01 Žilina
tel.: 041/562 27 82, e-mail: schachterova@stonline.sk
OSTTOUR, Bottova 45, 010 01 Žilina
tel.: 041/562 63 20, e-mail: osttour@osttour.sk
ZEOS TOUR, Národná 16, 010 01 Žilina
tel.: 0904 602 103, e-mail: info@zeostour.sk
Štefánia Kubalová - ČAD TOURS, Malá 67, 022 01 Čadca
tel.: 0915 841 615, e-mail: cadtours@stonline.sk
JOMATOUR PLUS, Palárikova 93, 022 01 Čadca
tel.: 041/432 36 53, e-mail: jomatour@jomatour.sk
LENKA, S. Biroša 659, 014 01 Bytča
tel.: 0905 593 656, e-mail: calenka@calenka.sk
ALMAX TOUR, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/238 88 32, e-mail: almaxtour@almaxtour.sk
FREE WAY, Na Sihoti 1157/61, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 0905 654 988, e-mail: freeway@dkubin.sk
EUROSUN, Belanského 218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 54 49, e-mail: eurosun@stonline.sk
LIMIT, Nám. osloboditeľov 16/77, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 49 47, e-mail: limit@limit.sk
LIPTOUR, Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0915 841 792, e-mail: liptour@liptour.sk
PROTOUR, Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0919 261 408, e-mail: dovolenky@protour.sk
LASTMINUTKY.SK, M. R. Štefánika 12, 036 01 Martin
tel.: 0907 975 573, e-mail: michal@lastminutky.sk
ALBBATOUR, M. R. Štefánika 40, 036 01 Martin
tel.: 043/422 35 45, e-mail: albbatour@stonline.sk
SADOTOUR, M. R. Štefánika 48, 036 01 Martin
tel.: 043/413 56 09, e-mail: sado@bb.telecom.sk
ŠÍP, Divadelná 5, 036 01 Martin
tel.: 043/423 78 78, e-mail: sip@cksip.sk
AVANTI TOURS, Dúbravcova 3, 036 01 Martin
tel.: 043/413 18 83, e-mail: avanti@enelux.sk
DIPOS TOUR, BC Slovan, A. Kmeťa 13, 036 01 Martin
tel.: 043/423 75 04, e-mail: info@dipostour.sk
DOBRÁ CESTOVKA, Štefánikova 210, 029 01 Námestovo
tel.: 0948 449 891, e-mail: info@dobracestovka.sk
SÍRIUS, Mostová 14, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/430 00 49, e-mail: sirius@sochanova.sk
AQUA SUN TRAVEL, Podhora 26, 034 01 Ružomberok
tel.: 0907 854 723, e-mail: dovolenka@aquasun.sk
TIC, Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
tel.: 043/532 45 10, 0902 038 067, e-mail: info@oravatic.sk
LINO, ul. SNP 551/144, 039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/490 12 42, e-mail: lino@lino.sk
CS-TOURS, Vojtaššákova 496, 027 44 Tvrdošín
tel.: 0903 506 841, e-mail: cabadova@orava.sk
ZUMIKRA, 1. Čsl. brigády 12,
(medzi VÚB a zlatníctvom) pešia zóna, 038 61 Vrútky
tel.: 0918 909 950, e-mail: predaj@dovolenka123.sk
DOVOLENKY.COM, Trusalová 1, 038 53 Turany
tel.: 0905 208 208, e-mail: info@dovolenky.com
Banskobystrický kraj:
DELFIN TOUR, Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/415 38 86, e-mail: delfintour@delfintour.info
BIG TRAVEL, Dolná 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 41 23 072, e-mail: info@bigtravel.sk
AVENTURINE, M. R. Štefánika 61, 977 01 Brezno
tel.: 048/611 25 66, e-mail: aventurine@mail.t-com.sk
ART TOUR, Námestie mieru 9, 962 12 Detva
tel.: 0910 111 122, e-mail: info@arttour.sk
SLOVAK FOLK TRAVEL, Štefánikovo nám. 33/40, 967 01 Kremnica
tel.: 0905 153 692, e-mail: info@slovakfolktravel.sk
TROPI-TOUR, ČSA 22/25, 963 01 Krupina
tel.: 045/551 15 55, e-mail: tropitour@tropitour.sk
WEEKEND, Námestie Artézskych prameňov 47, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4331453, e-mail: weekend@stonline.sk
ABRACA, Námestie sv. Alžbety 103, 968 01 Nová Baňa
tel.: 045/685 63 00, e-mail: abraca@abracatour.sk
SUPERTRAVEL, Námestie Matice Slovenskej 17,
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045 557 2378, e-mail: info@supertravel.sk
J-SPEKTRUM, Železničná 2, 987 01 Poltár
tel.: 047/411 18 28, e-mail: j-spektrum@mail.t-com.sk
Ing. Eva Nagyová, Sobôtka 52, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 0918 468 075, e-mail: loreta.rimsobota@gmail.com
ZEN TRAVEL, Svätoplukova 13, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 0908 209 283, e-mail: info@zentravel.sk

AEROLAND, ČSA 21, 962 31 Sliač
tel.: 045/544 10 45, e-mail: aeroland@mail.t-com.sk
ORKO TOUR, SNP 8, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: 0904 668 235, e-mail: orkotour.ca@gmail.com
E TOUR, Kuzmányho 130/3, 966 22 Lutila
tel.: 0907 549 132, e-mail: erika.raslikova@gmail.com
PETEREA, Nám SNP 14, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 37 42, e-mail: zv@hechter.sk
GLOBALTOUR, Nám. slobody 2013, 960 01 Zvolen
tel.: 045/540 25 81, e-mail: globaltour@globaltour.sk
PROFI travel, Divadelná 4, 960 011 Zvolen
tel.: 0911 124 777, e-mail: profitravel@azet.sk
PROXIMA, Kľakovská 881/18, 966 81 Žarnovica
tel.: 0911 535 133, e-mail: caproxima1@gmail.com
GEMERTOURS, Mierová 85, 982 01 Tornaľa
tel.: 047/552 39 46, e-mail: gemertour@stonline.sk
Košický kraj:
SUNNY TOUR, Mlynská 4, 040 01 Košice
tel.: 055 / 62 30 772, e-mail: sunnytour@stonline.sk
VEVA TRAVEL, Alžbetina 5, 040 01Košice
tel.: 055 / 699 80 62, e-mail: info@ckveva.sk
PARTNER, Nám. osloboditeľov 24, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 14 14, e-mail: partnermichalovce@gmail.com
K-IM TOUR, OC ZEMPLÍN, Andreja Sládkoviča 6110/5, 071 01
Michalovce
tel.: 056/ 6442944, e-mail: kimtour@kimtour.sk
AMFORA, Námestie Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056 / 643 27 74, e-mail: amfora@amfora.sk
REGION TOUR, Námestie baníkov č. 1, 048 01 Rožňava
tel.: 058/732 80 52, e-mail: stitnickamaria@stonline.sk
TOPCESTOVKA, Michalovská 2, 073 01 Sobrance
tel.: 056/698 23 71, e-mail: info@topcestovka.sk
HORNÁD, Zimná 61, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/429 79 70, e-mail: hornad@ck-hornad.sk
LAGÚNA TOUR, Zimná 45, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0902 966 669, e-mail: cklagunatour@stonline.sk
AGI, M. R. Štefánika 1632/39, 075 01Trebišov
tel.: 056/668 57 11, e-mail: agi.trebisov@gmail.com
Prešovský kraj:
DOVOLENKA, Hlavná 40, 080 01 Prešov
tel.: 0903 267279, e-mail: 2a@dovolenka1.sk
FRANKA, Hlavná 79, 080 01 Prešov
tel.: 0915 841 907, e-mail: ckfranka@ckfranka.sk
OLIVIERI, Kellerova 1, 085 01 Bardejov
tel.: 0908 346 858, e-mail: info@olivierisro.sk
ITT, ul. 1. mája 20, 066 01 Humenné
tel.: 057/788 01 27, e-mail: ittca@stonline.sk
MARCO POLLO., Hviezdoslavova 2/193, 060 01 Kežmarok
tel.: 052/452 36 62, e-mail: marcopollo@marcopollo.sk
OÁZA TOUR, Nám. M. Pavla 27, 054 01 Levoča
tel.: 0904 496 060, e-mail: info@oazatour.sk
DESTINACIE, Námestie svätého Egídia 41/95, 058 01 Poprad
tel.: 0903 664 164, e-mail: destinacie@destinacie.sk
TATRA TRAVEL, Drevárska 1, 058 01 POPRAD
tel.: 052/772 13 00, e-mail: tatratravel@stonline.sk
D.J.K., Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: 052/432 66 20, e-mail: djk@djk.sk
CORADO, Obchodná 4, 064 01 Stará Lubovňa
tel.: 052/ 4324 818 , e-mail: info@coradotravel.sk
EUROTOUR, Hlavná 52, 091 01 Stropkov
tel.: 054/742 25 09, e-mail: eurotour@stonline.sk
AREMAC, Kpt. Nálepku 74, 059 21 Svit
tel.: 0918 727 789, e-mail: aremac@aremac.sk
SUPERCESTOVKA, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina
tel.: 0915 841 737, e-mail: info@supercestovka.sk
PRIMA, Námestie slobody 969, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/4431130, e-mail: ckprima@ckprima.sk
M-TOUR, A. Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
tel. 0944 382 078, e-mail: mtour.ml@gmail.com
ADRIA SUN, Murgašova 1, 083 01Sabinov
tel.: 0908 082 703, e-mail: adriasun@adriasun.sk

www.facebook.com/aquamarin.ck

DOVOLENKOVÉ CENTRUM
Horná 44, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/412 63 93
e−mail: dovolenky@cacc.sk

Horná 44, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/414 47 08 – 9, fax: 048/414 46 62
e−mail: aquamarin@aquamarin.sk
www.aquamarin.sk
CALL CENTRUM: 0903 459 459

