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z celkové tabulkové ceny všech kapacit           
v katalogu, při uzavření cestovní smlouvy      
a úhradě zálohy alespoň 1 000 Kč v době 
trvání slev za včasný nákup a zálohy 30%   
po 28. 2. 2018.

 

15 % pro naše stálé klienty na vybrané 
kapacity 
10 % pro nové klienty 

10 % nebo 8 % pro naše stálé klienty na 
vybrané kapacity 
5 % pro nové klienty 

5 % pro naše stálé klienty 

Stálým klientem se rozumí klient, který se 
zúčastnil alespoň jednoho z našich zájezdů 
v předchozích sezónách. 

Skupinové slevy 
Firemní, školní a skupinové zájezdy Vám 
připravíme na míru dle Vašich představ! 
Podmínkou je minimální počet 20 osob.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat 
na emailu: 

Rádi Vám zpracujeme nabídku na míru!

Poznámka: 
Slevy nelze sčítat. 
Dodatečně se sleva nepřiznává.

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP DO 31.1. 2018 

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP DO 28. 2. 2018 

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP PO 28. 2. 2018 

prodej@forline.cz  

Vážené dámy a pánové,

velmi rádi bychom Vám poděkovali za projevenou důvěru, kterou jste nám prokázali v uplynulých 
letech. S potěšením Vám oznamujeme, že vstupujeme již do 26. letní sezóny.  
Do aktuálního katalogu – Léto 2018, jsme zahrnuli osvědčená a návštěvníky léty prověřená místa

, především naši širokou nabídku ubytování v italském Bibione a chorvatské 
Vodici, kde patříme mezi nejsilnější a největší touroperátory.
Rádi bychom Vás upozornili také na stále oblíbenější  

.  Vybírat můžete mezi aktivními sportovními balíčky nebo mnoha možnostmi a kategoriemi  
ubytování. 
Stejně jako v loňských letech, jsme i letos připravili i atraktivní systém slev (viz tabulka slev). 
Kompletní nabídku zájezdů včetně aktuálních last minut nabídek najdete na našich internetových 
stránkách  Akční nabídky můžete sledovat také na naší facebookové stránce: 

 
Další užitečné informace, týkající se dopravy, ubytování nebo tipů na výlet můžete také nalézt na 
našich specializovaných webových stránkách: 
Bude nám velkým potěšením, vyberete-li si i letos z naší pestré nabídky zájezdů a prožijete tak           
s námi další příjemnou dovolenou dle Vašich představ.

Přejeme šťastný výběr a těšíme se na Vaši návštěvu, telefon či e-mail.

Váš kolektiv CK FOR-LINE tour, s.r.o. 

 
Itálie a Chorvatska

letní pobyty v horách, v Itálii a ve Slovin-
sku

www.forline.cz.
https://www.facebook.com/ck.forline/

www.bibione-italie.cz, www.tarvisio.cz .

Možnost zakoupení dárkových poukazů 
v hodnotě:

www.forline.cz 
www.facebook.com/ck.forline 
www.bibione-italie.cz 
 

 
www.forline.cz 
www.facebook.com/ck.forline 
www.tarvisio.cz 
www.ravascletto.cz 

Léto 

Zima

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše CK FOR – LINE TOUR je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v 
rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA
V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším 
prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám 2 druhy pojištění: Basic L3 za 15 Kč/os./dennebo 
Basic K3S za 28 Kč/os./den. Pojištění storna lze sjednat nejpozději měsíc před uskutečněním zájezdu.
                                                                                                                 

- pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení
- pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ)
- repatriace pojištěného
- repatriace tělesných ostatků
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

- pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše PČ
- pojištění smrti následkem úrazu (PČ)
- pojištění trvalých následků úrazu (PČ)
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby (PČ)
- úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den)
- pojištění zavazadel (PČ)

3.000.000 Kč
3.000.000 Kč
do celk. PČ
do celk. PČ
60.000 Kč
60.000 Kč
60.000 Kč
60.000 Kč
60.000 Kč
500.000 Kč
60.000 Kč
60.000 Kč

15.000 Kč
150.000 Kč
300.000 Kč
1.000.000 Kč
300 Kč
15.000 Kč

Dovolujeme si upozornit, že naše cestovní kancelář je řádně pojištěna pro případ insolvence dle 
ustanovení zákona č. 159/1999 sb. v platném znění. Certifikát pojištění je umístěn na internetových 
stránkách  záložce „důležité informace“. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu zahrnují zákonné 
pojištění.
Naše cestovní kancelář je členem Asociace cestovních kanceláří a agentur.

SLEVY LÉTO 2017

POJIŠTĚNÍ BASIC K3S – 28 KČ/OS./DEN
„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním Basic K3, navíc zahrnuje:

 plnění do maximální výše:

POJIŠTĚNÍ BASIC L3  15 KČ/OS./DEN

předmět plnění:

DÁRKOVÉ POUKAZY

500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem 
zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako 
zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má 
povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit 
případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 
160 12 Praha 6.  Doporučujeme pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S. Po dobu pojištění můžete na Vaši 
dovolené využít non - stop tísňovou linku právníka. Jako příklad využití této pojistky uvádíme: v Alpách se při lyžování 
srazíte s jiným lyžařem, přičemž dojde ke zranění Vás obou. Následně obdržíte předvolání k soudu pro trestný čin 
ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní ochrana vám zajistí úhradu obhájce i cestu k soudu, bude-li vaše přítomnost u 
jednání nutná. Jednotná sazba pro dospělou osobu pro 1-11 dní je 180 Kč/os. 
Jednotná sazba pro rodinu (skupina maximálně 2 dospělých a maximálně 3 dětí bez ohledu na rodinné vztahy) pro 1-
11 dní je 380 Kč/rodina 
Jako NOVINKU bychom Vám rádi nabídli pojištění auta po celé Evropě u pojišťovny Europ Assistance, tzv. AutoCare 2.0, 
které zahrnuje pojištění asistenčních služeb (např. pomoc při nehodě, zajištění náhradního vozu do ČR, odtah vozidla 
apod.). Celková cena na měsíc je 390 Kč/osobní auto, celoroční tarif stojí 1 790 Kč/osobní auto.

Podrobnější informace k pojištění jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.

CESTOVÁNÍ BEZ RIZIKA

Sledujte nás ON-LINE:

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 



ITÁLIE
Bibione
Caorle
Alba Adriatica

Krk 
Novi Vinodolski 
Vodice 
Vodice
Vodice 
Vodice 
Vodice 
Primošten
Trogir
Baška Voda
Tučepi 
Živogošče
Hvar, Brač

Tarvisio
Tarvisio
Forni di Sopra

Krvavec             
                          

CHORVATSKO

ITÁLIE  

SLOVINSKO

 Před odjezdem zasíláme klientům pokyny na cestu, ve kterých bude uvedeno místo nástupu v daném 
svozovém městě. Klient si den před odjezdem telefonicky ověří v naší CK přesný čas odjezdu (důvodem je 
prodej zájezdů do poslední chvíle – až po ukončení prodeje se uzavírá časový harmonogram svozů).

Z důvodu přetěžování autobusu a častým kontrolám na hranicích si může každý účastník zájezdu vzít s 
sebou 1 zavazadlo max. do 20 Kg a 1 příruční zavazadlo do autobusu. V případě většího množství zavazadel u 
jednoho klienta upozorňujeme, že dopravce má právo tato zavazadla nad povolený limit odmítnout.

V případě zdržení svozových dopravních prostředků nebo jiných komplikací si cestovní kancelář nárokuje 
právo na využití linkové dopravy, kdy klientům bude proplacena plná výše jízdného včetně poplatku za 
zavazadla po předložení jízdenek.

Příplatky za svoz: 100-250 Kč/os. dle vzdálenosti. Bližší informace o místech a cenách svozů k jednotlivým 
zájezdům vám rádi poskytneme v CK. Základní nástupní místo je BRNO a PRAHA.

Důležité upozornění: OD 26.6.2012 MUSÍ MÍT DÍTĚ DO 18. LET VLASTNÍ CESTOVNÍ DOKLAD !!

ITÁLIE

Bibione: 
2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
Caorle:  
2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
Alba Adriatica, Palmová riviéra: 
2 590 Kč/dospělá osoba, 2 390 Kč/dítě do 11 let včetně

CHORVATSKO

Krk:                    2 100 Kč/os
Vodice:             2 490 Kč/dospělá osoba, 2 290 Kč/dítě do 11 let včetně
Primošten:     2 490 Kč/dospělá osoba, 2 290 Kč/dítě do 11 let včetně
Trogir:              2 590 Kč/dospělá osoba, 2 490 Kč/dítě do 11 let včetně
Baška Voda:  2 590 Kč/dospělá osoba, 2 490 Kč/dítě do 11 let včetně
Tučepi:             2 590 Kč/dospělá osoba, 2 490 Kč/dítě do 11 let včetně

CENY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

P
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WiFI Stravování Lednička Fén Krb/Grill

OBSAH

Cena za apartmán

Cena za osobu

Bibione
Caorle 

Alba Adriatica

Krk 

Vodice 

Tarvisio

Primošten
Trogir
Baška Voda 
Tučepi
Brač  

Krvavec 

staňte se našimi klienty 
a získáte řadu výhod!

INFORMACE K DOPRAVĚ

FORLINE CLUB

PIKTOGRAMY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu FOR-LINE TOUR vycházejí ze skutečností známých či před-pokládaných v době přípravy katalogu. 
Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. 
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B I B I O N E 
z Brna 650 km, z Prahy 760 km

Doprava autobusem: 
2 090 ,- Kč / dospělá osoba 
1890,- Kč / dítě včetně 11 let 

Bibione je oblíbené, zábavné i mírumilovné letovisko 
v severní Itálii, ležící mezi Terstem a  Benátkami. Pláž 
je  p ísečná,  s  poz volným vstupem do moře.  
Příjemnou výhodou je  „psí pláž“ a  apartmány bez 
příplatku za Vašeho „mazlíčka“.

I T Á L I E

APARTMÁNOVÝ DŮM LANDORA, 
ATOLLO, BILOBA, CARINA
VILLA RITA / MARIA / SANDRA
APARTMÁNOVÝ DŮM SEQUOIA
APARTMÁNOVÝ DŮM GIRASOLE
RESIDENCE MERIDIANA
VILLAGGIO TAMERIX
APARTMÁNOVÝ DŮM TORRE DI NoÉ
RESIDENCE AL SOLE
APARTMÁNOVÝ DŮM LAVINIA
APARTMÁNOVÝ DŮM CASA MERANO
APARTMÁNOVÝ DŮM PATRICK
VILLAGGIO DANUBIO
VILLAGGIO TIVOLI
VILLAGGIO AZZURRO
VILLAGGIO MICHELANGELO, SAN SIRO
VILLAGGIO CAPISTRANO
RESIDENCE ITACA
RESIDENCE CAMPIELLO DEL SOLE
RESIDENCE ANNAMARIA
RESIDENCE RIALTO
VILLAGIO AI GIRASOLI
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Rozšířenou nabídku ubytování najdete na www.forline.cz

RESTAURACE LAS VEGASRESTAURACE DOLCE VITA

Plážový servis 2018 
PSÍ PLÁŽ 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ       

pobyty od / do

cena

19.5.       26.5.        2.6.          9.6.        16.6.       23.6.       30.6.         7.7.        14.7.       21.7.       28.7.        4.8.        11.8.       18.8.      25.8.         1.9.          8.9.        15.9.
26.5.         2.6.         9.6.         16.6.      23.6.       30.6.        7.7.         14.7.       21.7.       28.7.        4.8.        11.8.       18.8.       25.8.        1.9.          8.9.       15.9.        22.9.

1 100       1 100        1 500         1 500       2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        2 000        1 100        1 100
 

TÉMĚŘ IDENTICKÉ ČTYŘI SOUSEDNÍ APARTMÁNOVÉ DOMY V PRVNÍ LINII OD PLÁŽE
poloha: Bibione - Lido dei Pini, pláž- 50 m, v první linii od pláže 
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené venkovní či garážové stání/apartmán  (další parkování v blízkosti), klimatizace za příplatek
popis apartmánů: mono 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem (možnost typ "šuplík") pro 2 osoby                  
a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ "šuplík") či palandou, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem či přistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 či 2 
osoby (možno i typ „šuplík“), samostatná kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon či 
předzahrádka; některé apartmány jsou dvoupodlažní (mansarda za příplatek), kdy ve 2. podlaží je ložnice a sociální zařízení
trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem (možno    
i typ „šuplík“) pro 2 osoby, samostatná kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon či 
předzahrádka; některé apartmány jsou dvoupodlažní (mansarda za příplatek), když ve 2. podlaží jsou obě ložnice a neúplné sociální 
zařízení (WC, umyvadlo)
vybavenost apartmánů: 
TV, v některých apartmánech klimatizace za příplatek, mansarda za příplatek

APARTMÁNOVÝ DŮM LANDORA, 
ATOLLO, BILOBA, CARINA       

P

pobyty od / do

MONO 4
BILO 4
TRILO 6

  
V KLIDNÉ ČÁSTI A ZELENI
V BLÍZKOSTI „PSÍ PLÁŽE“ 

cena zahrnuje: 1 slunečník, 1 lehátko a 1 polohovací křeslo

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
klimatizace: 1200 Kč/týden, mansarda: 1200 Kč/týden (lze u ap.typu bilo + trilo), povlečení : 240 Kč/os, ručníky 
(osuška + ručník): 200Kč/os, závěrečný úklid: 1300Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami) 
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci) 
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

1

2

50m

TV



pobyty od / do

TRILO 7

200m

TŘI TÉMĚŘ IDENTICKÉ OPLOCENÉ VILY S VLASTNÍ ZAHRADOU, KAŽDÁ VILKA 
SE DĚLÍ NA DVA APARTMÁNY. PŘÍZEMNÍ JE S PŘEDZAHRÁDKOU A V PRVNÍM 
PATŘE JE S TERASOU
poloha:
Bibione – Lido dei Pini, pláž – 200 m
vybavenost a služby:
1 vyhrazené venkovní či kryté parkovací stání, klimatizace, zahrada
popis apartmánů:
trilo 7 – 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 
samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 
(možno i typ "šuplík") pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon nebo terasa
vybavenost apartmánů: TV, klimatizace v ceně

VILLA RITA  MARIA  SANDRA       

TVP

  

KLIMATIZACE V CENĚ
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI

 V BLÍZKOSTI CENTRA 

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

15% 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto
delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: 
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava: 2 090 Kč/os., 1 890 Kč/děti do 11 let, 
povlečení: 240 Kč/os 
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
plážový servis viz strana 2

pobyty od / do

BILO 5
TRILO 7

150m

DVA PROPOJENÉ ŠESTIPODLAŽNÍ APARTMÁNOVÉ DOMY V KLIDNÉ ČÁSTI LIDO DEI PINI
poloha:
Bibione - Lido dei Pini, pláž - 150 m
vybavenost a služby:
2 x výtah, 1 vyhrazené venkovní či kryté parkovací stání/apartmán (další parkování v blízkosti), 
klimatizace za příplatek
popis apartmánů:
bilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či přistýlkou, obývací pokoj s 
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možno i typ „šuplík“), samostatná kuchyňka či kuchyňský 
kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon
trilo 7  - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 či 3 samostatnými lůžky či 1 samostatným 
lůžkem a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ 
"šuplík") pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon nebo terasa
vybavenost apartmánů:
TV, v některých apartmánech klimatizace za příplatek

APARTMÁNOVÝ DŮM SEQUOIA       

TV

P
  

BLÍZKO CENTRA I K PLÁŽI
VHODNÉ PRO SKUPINY 

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

15% 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto
delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
klimaizace: 1200 Kč/týden 
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník): 200,-/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

2

3

3



včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

APARTMÁNY SE NACHÁZÍ V KLIDNÉ ČÁSTI LIDO DEI PINI
poloha: Bibione –  Lido dei Pini, pláž 200m 
vybavenost a služby: parkovací místo , krb - jen v přízemních apartmánech
popis apartmánů:
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací místnost s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, 
balkon/zahrada s krbem
trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou, obývací místnost s 
rozkládacím gaučem pro 1 osobu, kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, 
sociální zařízení, balkon, klimatizace
trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma lůžky, obývací místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, 
sociální zařízení, klimatizace
vybavenost apartmánů:
TV, klimatizace (v apartmánech Trilo), krb (v přízemních apartmánech)

RESIDENCE MERIDIANA       

P

cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let 
včetně, klimatizace: 1200 Kč/týden, mansarda: 1200 Kč/týden (lze u ap.typu bilo + trilo)
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník): 200 Kč/os,
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami) 
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

4 PATROVÉ DOMY (A, B, C, D), PŘÍMO U PLÁŽE
poloha: Bibione – náměstí Zenith (centrum)- Lido dei Pini, přímo u pláže
vybavenost a služby: výtah, parkovací místo, zpravidla klimatizace 
popis apartmánů:
trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem (možno i typ "šuplík") pro 1 osobu, 
samostatná kuchyň, sociální zařízení, 2 x balkon 
trilo 6 výhled na moře - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 3 
samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon s přímým výhledem na moře
vybavenost apartmánů:
TV, v některých apartmánech klimatizace (bez příplatku)

APARTMÁNOVÝ DŮM 
GIRASOLE       

  

PŘÍMO U PLÁŽE
ÚŽASNÁ POLOHA V CENTRU

 

cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně,
klimatizace: 1200 Kč/týden, mansarda: 1200 Kč/týden (lze u ap.typu bilo + trilo)
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník): 200 Kč/os, 
závěrečný úklid : 1300Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami) 
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci) 
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

pobyty od / do

TRILO 5
TRILO 6 - výhled na moře

200m

pobyty od / do

BILO 4
TRILO 5
TRILO 6

IDEÁLNÍ POLOHA BLÍZKO MOŘE I CENTRA
POCIT SOUKROMÍ

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

4

5

4

0m

TV



včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

400m

KOMPLEX RODINNÝCH VILEK NACHÁZEJÍCÍ SE VE VELMI KLIDNÉ ČÁSTI
poloha:
Bibione - Lido dei Pini, pláž – 400 m
vybavenost a služby:
privátní zahrada, parkovací místo, bazén
popis apartmánů:
trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s 
rozkládacím gaučem (možno i typ "šuplík") pro 1 osobu, kuchyňský kout, 
sociální zařízení, zahrada s krbem/veranda 
trilo 6 - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, zahrada s krbem; 1. patro: 1 ložnice s manželskou 
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost apartmánů: TV, krb (v přízemních apartmánech)

VILLAGGIO TAMERIX       

P

 
BAZÉN

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI
včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava: 2 090 Kč/os., 1 890 Kč/děti do 11 let
ručníky (osuška + ručník):200 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
plážový servis viz strana 2

150m

MODERNÍ RESIDENCE S BAZÉNEM, V CENTRU BIBIONE 
poloha: Bibione - centrum, pláž -150 m
vybavenost a služby: bazén s lehátky, wifi, prádelna v přízemí, zahrada, výtah, podzemní parkování – garážové 
stání, dětský koutek, klimatizace v ceně
popis apartmánů:
Mono 2 – pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem. Sociální zařízení se sprchou a bidetem, 
malá předzahrádka nebo terasa. Bližší info na vyžádání v CK.
Trilo 6 – 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, mikrovlnná trouba, trezor, wifi, bezpečnostní dveře, fén

APARTMÁNOVÝ DŮM TORRE DI NOÉ       

TVP

  

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ V PODZEMNÍ GARÁŽI
WIFI ZDARMA

DĚTSKÝ KOUTEK
BAZÉN

ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 
0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 
1 890 Kč/dítě do 11 let včetně 
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník):200 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán 
(hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

pobyty od / do

BILO 5
TRILO 6

pobyty od / do

MONO 2 - přízemí
MONO 2 - podkroví
TRILO 6

6

7

5

TV



včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

3 PATROVÝ APARTMÁNOVÝ DŮM V KLIDNÉ ČÁSTI BIBIONE, 
NEDALEKO CENTRA
poloha:
Bibione - centrum, pláž - 300 m
vybavenost a služby:
vyhrazené parkovací stání, klimatizace 
popis apartmánů:
bilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a samostatným lůžkem, obývací místnost s 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů:
klimatizace, TV

APARTMÁNOVÝ DŮM 
LAVINIA       

P

cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně 
klimaitzace: 1200 Kč/týden, mansarda: 1200 Kč/týden (lze u ap.typu bilo + trilo)
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník): 200 Kč/os, závěrečný úklid: 1300 Kč / apartmán 
(hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami) 
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci), 
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

MENŠÍ 3.PATROVÝ DŮM VHODNÝ PRO SKUPINY
poloha:
Bibione - centrum, pláž - 350m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, 
klimatizace
popis apartmánů:
bilo 4: 1 ložnice s manželskou postelí a samostatným 
lůžkem, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 1 
osobu a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů:
klimatizace, TV 

RESIDENCE 
AL SOLE       

  

POLOHA V CENTRU, V KLIDNÉ ČÁSTI
KLIMATIZACE V CENĚ !!
VHODNÉ PRO SKUPINY 

pobyty od / do

BILO 4

300m

pobyty od / do

BILO 5

POLOHA V CENTRU
VHODNÉ PRO SKUPINY

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

350m
P

cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: 
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně,
klimatizace: 1200 Kč/týden, mansarda: 1200 Kč/týden (lze u ap.typu bilo + trilo), povlečení : 240 Kč/os, 
ručníky: 200 Kč/os, závěrečný úklid: 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán 
sami), večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

TV

8

9

6

TV



včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

250m

poloha: Bibione - centrum, pláž - 250 m
vybavenost a služby: parkovací stání, výtah, v přízemí domu restaurace
popis apartmánů:
mono 4 - obývací místnost se dvěma rozkládacími gauči pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, balkon
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 
1 osobu a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
bilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládací pohovkou pro 1 osobu, obývací místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů:
klimatizace , TV, 
mikrovlnná trouba, 
trezor

APARTMÁNOVÝ DŮM 
CASA MERANO       

P

NOVINKA V NABÍDCE
NEDALEKO LÁZNÍ, CENTRA I PLÁŽE

KLIMATIZACE V CENĚ 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: 
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240 Kč/os ,   
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)      
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
plážový servis viz strana 2

300m

poloha: Bibione - centrum, pláž - 300 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, zahrada s grilem
popis apartmánů:
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro   
2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
bilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací místnost     
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice s 1 lůžkem, obývací místnost s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
quadrilo 6 - 2x ložnice s manželskou postelí, obývací místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace , TV, wifi 

APARTMÁNOVÝ DŮM PATRICK      

P

 
KLIMATIZACE V CENĚ
NOVINKA V NABÍDCE 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 
0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně 
povlečení : 240 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán 
(hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden 
plážový servis viz strana 2

pobyty od / do

MONO 4
BILO 4
BILO 5

pobyty od / do

BILO 4
BILO 5
TRILO 5
QUADRILO 6

10

11

7

TV

TV



včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

poloha: Bibione - centrum,  pláž - 550 m,  
vybavenost a služby: dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání (další parkování v 
blízkosti); 2x bazén 20 x 10 m, 2x dětský bazének, multifunkční hřiště
popis apartmánů:
mono 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími gauči pro 2 osoby, 
sociální zařízení se sprchou, menší terasa a předzahrádka 
bilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či palandou, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení 
se sprchou, menší terasa a předzahrádka 
trilo 6/7 - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím gaučem (možnost typ "šuplík") pro 2 
osoby, případně 1 samostatné lůžko, samostatný kuchyňský kout či kuchyňský kout 
v rámci obývacího pokoje, terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou 
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 
sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, zpravidla TV sat., mikrovlnka, venkovní krb

VILLAGGIO TIVOLI       

P

cena za apartmán zahrnuje:  pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
ložní prádlo - 240 Kč / výměna, závěrečný úklid - 830 Kč / typ mono, 990 Kč / typ bilo, 1290 Kč / typ trilo
večeře - 320 Kč / den (večeře jsou podávány v restauraci; na výběr je z 10 hlavních chodů a servírován je také 
zeleninový salát, cena zahrnuje též 0,5 l vody či 0,25 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína) 
klimatizace - 990 Kč / apt. / týden / 28.04. - 16.06. a 08.09. - 29.09.
1.390 Kč / apt. / týden / 16.06. - 08.09.
dětská postýlka - 690 Kč / týden, domácí zvíře - 1150 Kč / týden, plážový servis viz strana 2

HEZKÝ KOMPLEX TVOŘEN ŘADOVÝMI JEDNOPATROVÝMI VILKAMI       
S VLASTNÍ PŘEDZAHRÁDKOU 

poloha:
Bibione – centrum, pláž - 900 m 
vybavenost a služby:
2 x bazén, brouzdaliště pro děti,1 vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
quadrilo 7  - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými 
lůžky či palandou, 1 malá ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ 
"šuplík") pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, vlastní posezení na předzahrádce
vybavenost apartmánů:
mikrovlnná trouba, TV, kávovar, klimatizace

VILLAGGIO DANUBIO       

  
BAZÉN

BUS NA PLÁŽ ZDARMA 

pobyty od / do

QUADRILO 7

550m

pobyty od / do

MONO 4
BILO 5
TRILO 6
TRILO 7

BAZÉN
IDEÁLNÍ VOLBA PRO KLIENTY S MALÝMI DĚTMI

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

900m
P

cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
 autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník):200,-/os
závěrečný úklid : 1490 Kč / apartmán ( hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

TV

12

13

8

TV



550m

OBLÍBENÝ KOMPLEX DVOUPODLAŽNÍCH VIL A ŘADOVÝCH VILEK SE 2 BAZÉNY

poloha: Bibione - Therme, pláž - 550 m
vybavenost a služby:
dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání, bazén, klimatizace
popis apartmánů:
bilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ "šuplík") pro 2 osoby, 
sociální zařízení, v přízemí předzahrádka, v 1. patře terasa
quadrilo 7 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice 
s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost  typ 
"šuplík") pro 1 osobu, sociální zařízení, v přízemí  předzahrádka, v 1. patře terasa
vybavenost apartmánů: 
TV, trezor, venkovní krb v přízemí, 
klimatizace (v ceníku označeno AC)

VILLAGGIO AZZURRO       

P

cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn) , závěrečný úkliddelegátské služby CK , závěrečný úklid
u termínů do 23.6. plážový servis v ceně! 
povinné příplatky:
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně povlečení : 240 Kč/os
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci), pobyt se psem: 1 150 Kč / týden
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

600m

poloha: Bibione - centrum, pláž - 550-600m
vybavenost a služby: dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání, 2x bazén 20 x 10 m, 2x dětský 
bazének, multifunkční hřiště
popis apartmánů:
mono 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 či 2 rozkládacími gauči pro 1 či 2 osoby a 
případně palandou, sociální zařízení, zpravidla balkon, terasa nebo předzahrádka 
bilo 3/4/5 - 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či dvě osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon, 
terasa nebo předzahrádka 
trilo 5/6/7 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou a 
případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 
1 či 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa a předzahrádka
quadrilo 7 -  přízemí: 1 malá ložnice s 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, samostatný kuchyňský kout či kuchyňský kout v rámci 
obývacího pokoje, zpravidla sociální zařízení (jen umyvadlo a toaleta), terasa a předzahrádka; 1. 
patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se 
sprchou; apartmány jsou výhradně ve Villaggiu Michelangelo
vybavenost apartmánů: TV SAT, venkovní krb, mikrovlná trouba,  klimatizace za příplatek

VILLAGGIO MICHELANGELO  SAN SIRO      

P

pobyty od / do

pobyty od / do

MONO 4
BILO 3/4
BILO 5
TRILO 5/6
TRILO 7
QUADRILO 7

BILO 5 , 1. patro
BILO 5 , pžízemí
QUADRILO, 1. patro
QUADRILO 7, 1. patro s AC 
QUADRILO 7, přízemí s AC

 

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI
DOSTATEČNÁ KAPACITA PRO SKUPINY

BAZÉN 

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

15% 

4790  4 990     6 190     7 690     9 190     9 59   0  10 590     12 490     15 790     19 190     19 190     20 590     20 590     20 590     22 090     22 090     20 590     15 690     11 490     7 690     5 390     5 3 9  0 

5390  5 590     6 99 0    8 5   9 0  10 290     10 790     11 790     13 990     17 690     21 490     21 490     23 090     23 090     23 090     24 690     24 690     23 090     17 590     12 890     8 590     5 990     5 9  9 0 

5590  5 890     7 29 0    8 9  9  0  10 790     11 290     12 390     14 590     18 590     22 490     22 490     24 190     24 190     24 190     25 890     25 890     24 190     18 490     13 490     8 990     6 290     6 2  9 0 

6590  6 790     8 59 0    10 490     12 590     13 190     14 490     17 090     21 690     26 290     26 290     28 290     28 290     28 290     30 190     30 190     28 290     21 590     15 790     10 490     7 390     7 3 9  0 

6790  7 090     8 79  0   10 790     12 990     13 590     14 890     17 590     22 390     27 090     27 090     29 090     29 090     29 090     31 190     31 190     29 090     22 190     16 290     10 790     7 590     7 5  9  0

8390  8 790     10 990     13 490     16 190     16 890     18 490     21 890     27 790     33 690     33 690     36 190     36 190     36 190     38 790     38 790     36 190     27 590     20 190     13 490     9 390     9 3 9  0 

cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
závěrečný úklid: 830 Kč / typ mono, 990 Kč / typ bilo, 1 290 Kč / typ trilo, 1 450 Kč / typ quadrilo
večeře: 320 Kč / den (večeře jsou podávány v restauraci; na výběr je z 10 hlavních chodů a servírován je také 
zeleninový salát, cena zahrnuje též  0,5 l vody či 0,25 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína) 
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2, domácí zvíře: 1 150 Kč / týden 
klimatizace - 990 Kč / apt. / týden / 28.04. - 16.06. a 08.09. - 29.09.,  1.390 Kč / apt. / týden / 16.06. - 08.09.

BUS NA PLÁŽ ZDARMA
DO 26.6. PLÁŽOVÝ SERVIS V CENĚ

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID V CENĚ 

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

14

15

9

TV



cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
 autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník): 200 Kč/os
závěrečný úklid : 1 090,- Kč/ bilo , 1290,- Kč / trilo
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

ZCELA OJEDINĚLÉ APARTMÁNOVÉ UBYTOVÁNÍ S BAZÉNEM, PLÁŽÍ A CENTREM 
"POD OKNY"
poloha: Bibione centrum - 200 m, pláž - 0 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání 
popis apartmánů: 
mono 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími gauči (možnost typ 
"šuplík") pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
bilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ "šuplík") pro 2 osoby, sociální zařízení 
se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (na vyžádání v CK), TV, wifi, trezor, zřídka 
mikrovlnka

RESIDENCE ITACA      

P

cena za apartmán zahrnuje:  pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, 
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
klimatizace: 1200 Kč/týden 
povlečení : 240 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán ( hradí se pokud klienti neklidí apartmán sami)
večeře: 320 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/ týden, plážový servis viz strana 2

VYHLEDÁVANÝ KOMPLEX DVOUPODLAŽNÍCH ŘADOVÝCH 
APARTMÁNŮ A VILEK S NĚKOLIKA BAZÉNY 
poloha: Bibione - centrum, pláž - 900 m
vybavenost a služby: dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání, zahrada, 
dva bazény
popis apartmánů:
bilo 5 - 1 patro - 1 ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, sociální zařízení, terasa, balkon
bilo 5 přízemí - 1 ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, sociální zařízení, terasa, zahrada, krb
trilo 6 - 1 patro - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma lůžky, 
obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, 
sociální zařízení, terasa, balkon.
trilo 6 přízemí - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma lůžky, 
obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, 
sociální zařízení, terasa, zahrada, krb
vybavenost apartmánů: Tv sat., přízemní apartmány disponují krbem, 
patrové mají 1 či 2 terasy, klimatizace

VILLAGGIO CAPISTRANO       

  

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI
BAZÉN

BUS NA PLÁŽ ZDARMA 

20m

pobyty od / do

MONO 4
BILO 6

VŠECHNY APARTMÁNY 
S BOČNÍM VÝHLEDEM NA MOŘE
IDEÁLNÍ POLOHA

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

900m
P

TV

TV

7 590 8 990 9 990 10 990 11 990 11 990 14 990 16 790 17 590 18 390 18 390 19 290 21 690 21 690 19 290 15 490 11 990 8 390 7590 7590

7 990 9 990 10 990 12 290 12 990 12 990 15 990 17 990 18 990 19 990 19 990 20 990 23 790 23 790 20 990 16 990 12 990 8 990 8290 8290

8 590 10 590 11 490 12 990 13 790 13 790 16 990 19 290 20 290 21 290 21 290 22 390 24 990 24 990 22 390 17 990 13 890 9 690 8690 8690

8 990 11 490 12 490 13 990 14 990 14 990 18 490 20 990 21 990 22 990 22 990 23 990 27 390 27 390 23 990 19 990 14 990 10 490 9390 9390

pobyty od / do

BILO 5 - 1 patro
BILO 5 - přízemí
TRILO 6 - 1 patro
TRILO 6 - přízemí

16

17

10



KOMPLEX DVOUPODLAŽNÍCH ŘADOVÝCH APARTMÁNŮ A VILEK S NĚKOLIKA BAZÉNY, 
NACHÁZEJÍCÍ SE PŘÍMO U PLÁŽE
poloha: Bibione – Lido del Sole, pláž – 10 m
vybavenost a služby:zahrada, dětské hřiště, animační programy, výtah, vyhrazené parkovací 
stání, prádelna, bazén s vířivkou, lehátky a slunečníky, dětský bazének, wifi 
popis apartmánů:
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon, terasa či předzahrádka 
trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma lůžky nebo palandou, obývací 
místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální 
zařízení
trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými 
lůžky nebo palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
sociální zařízení, balkon či terasa či předzahrádka
vybavenost apartmánů: TV SAT, varná konvice, 
trezor, bezpečnostní dveře, klimatizace, wifi. 
Přízemní apartmány disponují krbem, patrové 
apartmány mají 1 či 2 terasy, některé 
apartmány mají pračku.

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

10m

PŘÍMO U PLÁŽE
BAZÉN

KLIMATIZACE V CENĚ 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)
parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení: 240 Kč/os, ručníky (osuška + ručník): 200 Kč/os
závěrečný úklid: 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

100m

RESIDENCE, SKLÁDAJÍCÍ SE Z 22 BYTŮ, OBKLOPENÁ ZELENOU ZAHRADOU
poloha: Bibione  Lido del Sole, pláž - 100 m 
vybavenost a služby:
bazén s lehátky, parkovací stání, výtah, wifi, prádelna, možnost mytí auta, ke 
každému apartmánu je k dispozici 1 jízdní kolo
popis apartmánů:
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem (může být i 
palanda), obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, kuchyňský kout, 
sociální zařízení, terasa.
trilo 6 - 1 dvoulůžková ložnice, 1 ložnice se třemi lůžky (může být i palanda), 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, kuchyňský kout, sociální 
zařízení, terasa
vybavenost apartmánů: TV, mikrovlnná trouba, klimatizace, výtah, wifi, 
trezor, 

-

RESIDENCE ANNAMARIA      

P

 
KE KAŽDÉMU APARTMÁNU ZAPŮJČENÍ 1 KOLA ZDARMA

KLIMATIZACE V CENĚ 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn)delegátské služby CK
připojení wifi po celém domě , půjdeční 1 jízdního kola na apartmán
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240,-/os
ručníky (osuška + ručník):200 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán ( hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden
plážový servis viz strana 2

pobyty od / do

BILO 4
TRILO 5
TRILO 6

RESIDENCE CAMPIELLO DEL SOLE       

TV

TV

pobyty od / do

BILO 4
TRILO 6

18

19

11



cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, všechny spotřeby 
(voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: 
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240 Kč/os, závěrečný úklid - 990 Kč / typ bilo, 1.290 Kč / typ trilo
večeře: 320 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 690 Kč/týden, plážový servis viz strana 2

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

KOMPLEX DVOUPODLAŽNÍCH ŘADOVÝCH VILEK S BAZÉNEM

poloha: Bibione – Therme, pláž - 600 m
vybavenost a služby:
dětské hřiště, vyhrazené parkovací stání, dětský klub v českém jazyce za příplatek
popis apartmánů:
bilo 5 - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa a 
předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, 
balkon
trilo 6 - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 
sociální zařízení (jen umyvadlo a toaleta), terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou 
postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., klimatizace, trezor, kávovar, fén

VILLAGGIO AI GIRASOLI      

P

cena za apartmán zahrnuje:  pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto, 
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK, klimatizace
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 320 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden
plážový servis viz strana 2

KOMPLEX S VÍCEPODLAŽNÍ CENTRÁLNÍ BUDOVOU (JEDNOPODLAŽNÍ 
APARTMÁNY ),  NĚKOLIK A DVOUPODLAŽNÍMI DVOJVILK AMI 
(DVOUPODLAŽNÍ APARTMÁNY) A BAZÉNEM

poloha: Bibione - Lido del Sole, pláž 350 m, centrum - 1 km 
vybavenost a služby: parkovací stání, výtah, bazén 16 x 8 m s lehátky a 
slunečníky, dětský bazének
popis apartmánů:
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, 
balkon
trilo 6 - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou 
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: 
klimatizace, 
TV sat., 
mikrovlnka, 
kávovar

RESIDENCE RIALTO        

  

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ 
A NADSTANDARDNĚ VYBAVENÉ 

APARTMÁNY 

600m

pobyty od / do

BILO 5
TRILO 6

APARTMÁNY S PŘEDZAHRÁDKOU
KLIMATIZACE V CENĚ

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

350m
P TV

pobyty od / do

BILO 4
TRILO 6

20

21

12

TV



Vybavenost a služby: zpravidla 1 vyhrazené parkovací stání 
Popis apartmánů:
mono 2/3/4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 či 2 rozkládacími gauči pro 1 či 2 osoby 
(možnost typ "šuplík") a případně palandou, sociální zařízení, zpravidla balkon či předzahrádka
bilo 3/4/5 - 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ "šuplík"), sociální zařízení, 
zpravidla balkon či předzahrádka; některé apartmány jsou dvoupodlažní
trilo 4/5/6/7 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací 
pokoj případně s rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ "šuplík"), samostatná kuchyňka 
či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, zpravidla balkon či předzahrádka; u 
typologie trilo 7 je 7. lůžko zpravidla formou přistýlky a je umístěno buď v jedné z ložnic či v obývacím 
pokoji; některé apartmány jsou dvoupodlažní
quadrilo 6/7/8 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými 
lůžky či palandou, 1 menší ložnice s 1 či 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj případně s 
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ "šuplík"), samostatná kuchyň či kuchyňský kout v 
rámci obývacího pokoje, sociální zařízení.

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

VELMI DOBRÁ CENA 
SE ZARUČENOU VZDÁLENOSTÍ OD MOŘE

PESTRÝ VÝBĚR VŠECH TYPOLOGIÍ 

cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo pro 1 auto
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně, ložní prádlo: 240 Kč / v ýměna
závěrečný úklid: 830 Kč / typ mono, 990 Kč / typ bilo, 1.290 Kč / typ trilo, 1.450 Kč / typ quadrilo
večeře: 320 Kč / den (večeře jsou podávány v restauraci; na výběr je z 10 hlavních chodů a servírován je také 
zeleninový salát, cena zahrnuje též 0,5 l vody či 0,25 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína) 
klimatizace: 990 Kč / apt. / týden / 28.04. - 16.06. a 08.09. - 29.09., 1.390 Kč / apt . / týden / 16.06. - 08.09.
dětská postýlka: 690 Kč / týden, domácí zvíře: 1.150 Kč / týden, plážový servis viz strana 2

 
NEJLEVNĚJŠÍ DOVOLENÁ, 

ZAHRNUTO V CENĚ UBYTOVÁNÍ I DOPRAVA  

cena za osobu zahrnuje:
ubytování v apartmánu bez specifikace (typ a vzdálenost od pláže) na 7 nocí (sobota - sobota) za 
předpokladu obsazení požadovaného počtu osob, dopravu autobusem, všechny spotřeby (voda, el. 
energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky:
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let 

pobyty od / do

MONO 2/3
MONO 4
BILO 3/4
BILO 5
TRILO 4/5/6
TRILO 7
QUADRILO 6/7/8

NĚKOLIK DESÍTEK ŘADOVÝCH I SAMOSTATNÝCH PRIVÁTNÍCH APARTMÁNŮ V RÁMCI 
ŘADY VÍCE APARTMÁNOVÝCH DOMŮ PO CELÉM STŘEDISKU BIBIONE; RESIDENČNÍ 
KOMPLEXY S BAZÉNEM A PRIVÁTNÍ APARTMÁNY DLE VZDÁLENOSTÍ OD PLÁŽE       

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 

pobyty od / do

MONO 3/4
BILO 4/5
TRILO 6

cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí
všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn), delegátské služby CK
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
povlečení : 240 Kč/os
závěrečný úklid : 1300 Kč / apartmán (hradí se pokud klienti neuklidí apartmán sami)
večeře: 300 Kč/os./den (večeře jsou podávány v typické italské restauraci)
dětská postýlka: 790 Kč/týden
plážový servis viz strana 2

BIBI ŽOLÍK = UBYTOVÁNÍ + DOPRAVA AUTOBUSEM        
UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU BEZ SPECIFIKACE (TYP A VZDÁLENOST OD PLÁŽE) ZA PŘEDPOKLADU OBSAZENÍ APARTMÁNU:

pro 3 osoby -  apartmán typu Mono 3 (za příplatek viz ceník)
pro 4 osoby -  apartmán typu Bilo 4/5
pro 5 – 6 osob -  apartmán typu Trilo 5/6
poloha: do 350 m od pláže, (lze přihlédnout k preferenci zóny ubytování  Lido dei Pini, Bibione centrum, Lido del Sole) 
příplatek: 
v případě zakoupení programu BIBI ŽOLÍK pouze třemi osobami, je nutno doplatit příplatek za samostatný apartmán typ mono 3. 
Cena příplatků uvedena v ceníku dle aktuálního termínu. 
vybavenost: dle konkrétního apartmánu, zpravidla balkon

pobyty od / do

BIBI ŽOLÍK
příplatek za samostatný 
apartmán mono pro 3 os.

APARTMÁNY BIBIONE 
       

APARTMÁNY BIBIONE DO 700 M OD MOŘE S BAZÉNEM
       

APARTMÁNY BIBIONE DO 350 M OD MOŘE 
       

22

23

13
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cena za osobu zahrnuje: 
ubytování se snídaní na 7 nocí, plážový servis, parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
příplatek za polopenzi: 1750 Kč/os/týden, příplatek za plnou penzi: 2900 Kč/os/týden
děti na přistýlce do 3,99 let: 3690 Kč
děti na přistýlce 4 - 7 let: - 50 %
děti na přistýlce 8 - 14 let: - 30 %
dospělý na přistýlce 15+: - 10 %, dvojlůžkový pokoj obsazený 1 osobou: + 20 %
povinné příplatky:  pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

RODINNÝ HOTEL S PŘÍJEMNOU ATMOSFÉROU LEŽÍCÍ V KLIDNÉ LOKALITĚ U PLÁŽE
poloha: Bibione – centrum, pláž - 100 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, vnitřní bar, televizní místnost, wifi, výtah, 
vyhrazené parkovací stání, většina společných prostor hotelu je klimatizovaná, 
půjčovna jízdních kol
sport a relaxace: půjčovna jízdních kol
stravování: snídaně –  převážně formou bufetu 
popis pokojů: 
pokoj 2 CLASSIC - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení 
se sprchou, balkon; možnost 3. skříňového lůžka či palandy za příplatek, klimatizace 
pokoj 2 COMFORT - pokoj s klimatizací manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 
sociální zařízení se sprchou po rekonstrukci, balkon; možnost 3. skříňového lůžka či 
palandy za příplatek, klimatizace, minibar
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, trezor, klimatizace

HOTEL GARNI LOSANNA**      

cena za osobu zahrnuje: 
ubytování se snídaní na 7 nocí, plážový servis, parkovací místo pro 1 auto, delegátské služby CK, 
denní a závěrečný úklid
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč/dospělá osoba, 1 890 Kč/dítě do 11 let včetně
děti do 1 roku (bez nároku na lůžko a služby) zdarma
děti na přistýlce 1 - 7 let: - 50 %
děti na přistýlce 8 - 14 let: - 30 %
dospělý na přistýlce 15+: - 10 %
povinné příplatky: pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 €/den/osoba od 2 let

HOTEL S IDEÁLNÍ DOSTUPNOSTÍ K PLÁŽI I DO CENTRA
poloha: Bibione - centrum, pláž - 200 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, vnitřní a venkovní bar, televizní 
místnost, 2x týdně animační programy, wifi, výtah, vyhrazené parkovací stání 
(počet míst omezen, další ve vzdálenosti cca 100 m); většina společných prostor 
hotelu je klimatizovaná
sport a relaxace: bazén 15 x 8 m s dětským bazénkem, lehátky a slunečníky, 
venkovní vířivka až pro 3 osoby, půjčovna jízdních kol zdarma
stravování: polopenze
snídaně – snídaně převážně formou bufetu 
večeře – servírované menu s výběrem ze 4 zpravidla teplých předkrmů, 4 hlavních 
jídel s přílohou a 4 desertů, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: 
pokoj comfort 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální 
zařízení se sprchou, balkon; možnost 3. skříňového lůžka či palandy pro 3. a 4. 
osobu, všechny pokoje výhled směr ulice
pokoj elegant 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální 
zařízení se sprchou, balkon; možnost 3. skříňového lůžka či palandy pro 3. a 4. 
osobu, nový nábytek, všechny pokoje výhled směr bazén
vybavenost pokojů:
TV sat., klimatizace, fén, telefon, trezor, nápojová lednička, wifi

HOTEL GERMANIA***        

  

ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL ZDARMA
WIFI 

pobyty od / do

POKOJ 2 CLASSIC SE SNÍDANÍ
POKOJ 2 ELEGANT SE SNÍDANÍ

IDEÁLNÍ POLOHA
KLIMATIZACE V CENĚ
PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL 

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

10% 

200m

TV

24

pobyty od / do

POKOJ 2  COMFORT SE SNÍDANÍ
POKOJ 2 ELEGANT  SE SNÍDANÍ

100m

TVP

25

RODINNÝ HOTEL S BAZÉNEMRODINNÝ HOTEL S BAZÉNEM

14



C A O R L E 
z Brna 690 km, z Prahy 770 km

Doprava autobusem: 
2 090,- Kč / dospělá osoba 
1890,- Kč / dítě včetně 11 let 

I T Á L I E

ROZSÁHLÝ KOMPLEX DVOUPODLAŽNÍCH APARTMÁNŮ V RÁMCI ŘADOVÝCH VILEK (OZNAČENÍ "V"), DVOUPODLAŽNÍCH 
APARTMÁNŮ V RÁMCI TŘÍPODLAŽNÍCH RESIDENCÍ (OZNAČENÍ "Z") A JEDNOPODLAŽNÍCH APARTMÁNŮ V RÁMCI TŘÍ      
A ČTYŘPODLAŽNÍCH RESIDENCÍ (OZNAČENÍ "R"), BAZÉNOVÝ AREÁL A PROSTOR S PARKOVOU ÚPRAVOU
poloha / pláž: centrum Caorle Altanea - 200 m; centrum Caorle - 6 km, pláž - 200 m vybavenost a služby: restaurace - pizzerie         
s barem, dětské hřiště, wifi, 2x venkovní gril, výtah (jen u residencí), vyhrazené venkovní parkovací stání, bazén s vířivkou, 
sluneční terasou, lehátky a slunečníky, dětský bazének, půjčovna jízdních kol*
popis apartmánů: bilo 5R -  1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem          
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon, bilo 5Z / bilo 5V -  přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem      
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 
sociální zařízení, balkon, trilo 7R - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon, trilo 7Z / trilo 7V  - přízemí: 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení (jen umyvadlo a toaleta), terasa             
a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky (v některých 
případech je tato ložnice v přízemí), sociální zařízení, balkon, trilo 8R - 2 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, trezor, fén, mikrovlnka, kávovar

VILLAGGIO AI PINI        

P

pobyty od / do

NEJOBLÍBENĚJŠÍ A NEJŽÁDANĚJŠÍ 
MODERNÍ REKREAČNÍ KOMPLEX

v ceně za apartmán je zahrnuto:
pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, závěrečný úklid
všechny spotřeby, delegátské služby, parkovací místo pro 1 auto
povinné příplatky: pobytová taxa:0,50 € / os. / den
fakultativní příplatky:
autobusová doprava z ČR: 2 090 Kč / dospělý, 1 890 Kč /dítě do 11 let
dětská postýlka: 940 Kč/týden, ložní prádlo : 200 Kč/os
plážový servis (zahrnuje 2 lehátka a slunečník): 1 890 Kč / týden / 16.06. - 31.08.
1 340 Kč / týden / 19.05. - 15.06. a 01.09. - 21.09.

Caorle leží na severním pobřeží Jadranu a je v mnoha ohledech 
naprosto unikátní. Je to jediné místo v této oblasti, kde se 
harmonicky snoubí skutečně cenná historická architektura              
s moderní výstavbou. Vyhlášená je pobřežní promenáda zdobená 
sochami umělců z mnoha zemí. Neobyčejně krásné pláže jsou 
tvořeny jemným, zlatavým pískem. Moře je zde po převážnou 
většinu roku zcela klidné.  Přibližně 10 kilometrů dlouhé letovisko 
se rozděluje do několika, místní autobusovou dopravou vzájemně 
propojených částí - Ponente, Levante (centrum Caorle), Porto        
S. Margherita, nově se budující část Altanea a Duna Verde.  

200m

KOMPLEX SESTÁVAJÍCÍ Z DVOUPODLAŽNÍCH APARTMÁNŮ (OZNAČENÍ "V") V RÁMCI ŘADOVÝCH VILEK, JEDNOPODLAŽNÍCH 
APARTMÁNŮ (OZNAČENÍ "R") V RÁMCI PĚTIPODLAŽNÍHO APARTMÁNOVÉHO DOMU, BAZÉNOVÉHO AREÁLU A PROSTORU S 
PARKOVOU ÚPRAVOUPOLOHA / PLÁŽCAORLE / PONENTE, CENTRUM CAORLE  - 1,5 KM, PLÁŽ - 150 M
vybavenost a služby: restaurace - pizzerie s barem, park s dětským hřištěm, výtah (jen u pětipodlažní budovy), vyhrazené parkovací 
stání, wifi (jen u bazénu), bazén 25 x 10 m, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětský bazének
popis apartmánů: mono 4R  - obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby, rozkládacím křeslem pro        
1 osobu a skříňovým lůžkem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon, bilo 4R - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj                      
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon, bilo 4/5V - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa či předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a případně                            
1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon, trilo 6V  - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, terasa či předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV , trezor, kávovar

VILLAGGIO LUNA         

P
BLÍZKO PLÁŽE      BAZÉN

PŘÍJEMNÁ RESTAURACE - PIZZERIE PŘÍMO V AREÁLU
AQUAPARK AQUAFOLLIE 3 KM

pobyty od / do

150m

v ceně za apartmán je zahrnuto: viz výše Villagio Ai Pini

15

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



pobyty od / do

80m

PĚKNÁ RESIDENCE VIA POMPEO, SKLÁDAJÍCÍ SE Z PĚTI APARTMÁNŮ, LEŽÍCÍ 
U PLÁŽE, OBCHODŮ, BARŮ A RESTAURACÍ
poloha: Alba Adriatica – pláž 80 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, výtah
popis apartmánů:
bilo 4 -  1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem či 
přistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možno i typ 
„šuplík“), samostatná kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, 
sociální zařízení, balkon 
trilo 6 -1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky či                
1 samostatným lůžkem a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem (možno i typ "šuplík") pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV, pračka

APARTMÁNY VIA POMPEO       

P

  

PĚKNÉ A PRAKTICKÉ APARTMÁNY 
PŘÍMO U PLÁŽE A V DOSAHU K CENTRU

VÝHODNÁ CENA 

Cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí,  spotřeby všech energií a vody
povinné příplatky:
pobytová taxa/povinná úhrada na místě: 0,50 EUR/den/osoba od 2 let
závěrečný úklid 35 EUR/apartmán typ bilo , 45 EUR/apartmán  typ trilo 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os., 2 390 Kč/ děti do 11 let včetně
dětská postýlka 25 EUR/týden , ložní prádlo na samostatné lůžko 10 EUR/osoba /týden, 
ložní prádlo na manželské lůžko 12 EUR/ sada /týden
malé domácí zvíře 50 EUR/týden

pobyty od / do

50m

poloha: Tortoreto Lido – pláž 50 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
bilo 4 -  1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon 
trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky, obývací pokoj          
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
quadrilo 8 – 2x ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV, pračka

RESIDENCE VIA OVIDIO       

P

  
JEDNODUŠŠÍ UBYTOVÁNÍ ZA SKVĚLÉ CENY

VÝBORNÁ POLOHA  

z Brna 1190 km, z Prahy 1250 km

Doprava autobusem: 
2 590,- Kč / dospělá osoba 
2 390,- Kč / dítě včetně 11 let 

I T Á L I E
Letovisku Alba Adriatica přísluší Modrá vlajka za čistotu moře a je 
součástí proslulé Palmové riviéry, ovšem mnohem větší a živější 
než sousedící Tortoreto Lido. V městečku je několik obchodních 
tříd a poskytuje mnoho možností zábavy a nočního života. Moře 
je tu stejné jako v ostatních částech Palmové riviéry čistě 
průzračné.
Tortoreto Lido je také velmi oblíbeným letoviskem střední Itálie. 
Dominantou města je dlouhá promenáda a cyklostezka vedoucí    
z Alba Adriatica do Tortoreto Lido. Městečko nabízí mnoho 
zábavy, najdete zde obchůdky, kavárny, pizzerie a různé dětské 
atrakce. 

ALBA ADRIATICA / TORTORETO LIDO 

cena za apartmán zahrnuje: viz  výše Apartmány Via Pompeo + parkovací místo pro 1 auto
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včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

TV



O S T R O V K R K  
z Brna 650 km, z Prahy 845 km

Doprava autobusem: 
2 100 Kč / dospělá osoba i děti 

CHORVATSKO

poloha: centrum Bašky - 300 m, pláž - 350 m,  vybavenost a služby: vyhrazené parkovácí stání
popis apartmánů:
mono 2 – studio se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, sociální zařízení, TV, balkon nebo terasa               
s posezením, v přízemí.
mono 2 klima – studio se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, sociální zařízení, TV, klimatizace, balkon , 
v prvním patře.
trilo 4 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, kuchyňský kout, sociální zařízení, TV, klimatizace, terasa        
s posezením, přízemí. Apartmán je vhodný pro 2 dospělé a 2 děti.
trilo 4+2 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, prostorný obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro        
2 osoby (přistýlky za příplatek – viz.ceník ) a kuchyňským koutem, sociální zařízení, TV, klimatizace, 
balkon. 1. nebo 2. patro.
vybavenost apartmánů: TV, klimatizace (jen u některých apartmánů – nutno objednat předem v ČR)

P

pobyty od / do

NEJPRODÁVANĚJŠÍ APARTMÁNY 
V OBLÍBENÉ LOKALITĚ

Cena za osobu zahrnuje: ubytování na 7 nocí, pobytovou taxu, ložní  
prádlo, spotřebu všech energií a vody, delegátské služby CK , parkování u 
objektu, závěrečný úklid.
fakultativní příplatky:  doprava autobusem 2 100 Kč/dospělá osobu  i děti
pes 6 €/noc (platba na místě , nutno objednat předem), klimatizace v období 
do 30/6 a od 25/8 za 6 €/noc.
polopenze 2 990 Kč/os., polopenze dítě 5–12 let 1 490 Kč/os., večeře 2 090 
Kč/os., večeře dítě 5–12 let 1 050 Kč/os.,  dítě do 3 let bez nároku na lůžko 
990 Kč/7 nocí, děti do 5 let stravování zdarma

je s pevninou spojen 1909 m dlouhým impozantním mostem, 
díky němuž se ostrov Krk zařadil mezi nejatraktivnější 
turistická střediska v Chorvatsku. 
Množství památek, fantastické scenérie s olivovými háji, 
fíkovníky a vinicemi, spolu s krásně čistým mořem a krásnými 
plážemi  v yt vářej í  dokonalé  podmínk y pro nezapo -
menutelnou dovolenou.

350m

poloha: centrum Bašky 400, m pláž - 400 m  
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
bilo 2+1 – dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem (přistýlka za příplatek – 
viz. ceník) a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon.
bilo 2+2 – dvoulůžková ložnice s přistýlkou pro 1 osobu (za příplatek – viz.ceník), obývací 
pokoj s rozkládacím lůžkem (za příplatek – viz.ceník) a kuchyňským koutem, sociální zařízení, 
balkon.
vybavenost apartmánů: TV, klimatizace

APARTMÁNOVÝ DŮM MOHAR  

P

VKUSNÉ APARTMÁNY 
KLIMATIZACE V CENĚ 

400m

TV

TV

pobyty od / do

Cena za osobu zahrnuje: ubytování  na 7 nocí , pobytovou taxu, ložní  prádlo , 
spotřebu všech energií a vody, delegátské služby CK , závěrečný úklid
fakultativní příplatky:   
doprava autobusem 2 100 Kč/dospělá os. i děti
polopenze 2990 Kč/os., polopenze dítě 5–12 let 1 490 Kč/os., večeře 2 090 Kč/os., 
večeře dítě 5–12 let 1 050 Kč/os., děti do 5 let stravování ZDARMA, dítě do 3 let 
bez nároku na lůžko 990 Kč/7 nocí,
klimatizace  6 €/den.

APARTMÁNOVÝ DŮM BRNABIČ         
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včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



80m

poloha: Vodice centrum -1 km,  pláž - 300 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar s terasou 
se slunečníky, vyhrazené parkovací stání, wifi
stravování:
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních jídel 
s přílohou , dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: 
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, 
balkon, možnost  2 přistýlek
vybavenost pokojů:
klimatizace, TV, telefon, malá lednice

HOTEL NIKOLA***       

P

   
WIFI A KLIMATIZACE V CENĚ

HOTEL S PŘÍJEMNOU RODINNOU ATMOSFÉROU  

Cena za osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi , ložní a koupelnové prádlo , pobytovou taxu , závěrečný úklid, parkování, delegátské služby CK, klimatizaci 

pobyty od / do

350m

poloha: Vodice centrum  - 1000 m,  pláž - 350 m
vybavenost a služby: recepce, klimatizovaná restaurace , posezení v zahradě, 
vyhrazené parkovací stání, wifi, bazén
stravování:snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře – polévka, hlavní 
jídlo výběrem ze 3 menu, salátový bufet, dezert nebo ovoce, nápoje za poplatek
popis pokojů: 
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, 
balkon, možnost 1 přistýlky
pokoj family – dva oddělené dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení pro 
oba pokoje, balkon
vybavenost pokojů: TV , telefon, malá lednice, stropní ventilátor, wifi

PENSION ANGELI       

P

PŘÍJEMNÝ PENSION S BAZÉNEM 
NOVINKA V NABÍDCE
WIFI    

z Brna 810 km, z Prahy 950 km

Doprava autobusem: 
2 490,- Kč / dospělá osoba 
2 290,- Kč / dítě včetně 11 let 

Vodice je velmi živé městečko, které se  řadí k nejatraktivnějším     
a nejvyhledávanějším místům Dalmácie. Nabízí nepřebernou 
spoustu sportovního i kulturního vyžití pro všechny věkové 
kategorie.
Stará část Vodice je tvořena kouzelnými kamennými náměstíčky    
a úzkými uličkami se spoustou obchůdků, taveren a stylových 
restaurací. 

Cena za osobu zahrnuje:  ubytování na 7 nocí, 7 x polopenze, ložní a koupelnové prádlo, pobytová taxa, závěrečný úklid, parkování, delegátské služby CK, wifi
Fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti do 11 let včetně 

CHORVATSKO V O D I C E  

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

pobyty od / do

fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti do 11 let včetně
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Cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní 
a koupelnové prádlo, spotřebu všech energií a vody, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu, parkování, delegátské služby CK 
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 
2 290 Kč/ děti do 11 let včetně, večeře 1 900 Kč/os., polopenze 2 690 
Kč / os., klimatizace 8 Eur/ den - platba na místě , rozkládací přistýlka 
2 500 Kč / týden

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

NOVĚ POSTAVENÝ TŘÍPATROVÝ DŮM S 9 TI PROSTORNÝMI APARTMÁNY, VHODNÝ I PRO 
SKUPINY NEBO RODINY S DĚTMI
poloha: Vodice centrum – 1,3 km,  pláž - 350 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, venkovní gril, dlážděný dvůr vhodný např. na 
aerobik a jiné sportovní aktivity
popis apartmánů: mono 3 - obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, manželská postel    
s dřevěnou nástavbou s dalším lůžkem pro 1 osobu, sociální zařízen, balkon, bilo 4 - obývací pokoj   
s vybavenou kuchyňskou linkou a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná ložnice                       
s manželskou postelí, sociální zařízení, terasa, trilo 6 - 1 samostatná ložnice s manželskou postelí,     
1 samostatná ložnice s manželskou postelí či se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s vybaveným 
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, terasa, trilo 8 - 
1samoststná  ložnice s manželskou postelí a palandou, 1 samostatná ložnice s manželskou postelí   
a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízen, terasa
vybavenost apartmánů: TV, klimatizace za příplatek (mimo apartmánů mono), wifi , varná konvice
stravování: vlastní nebo možnost dokoupení večeří či polopenze v hotelu Nikola – viz.ceník
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře – servírované menu - polévka, výběr ze               
3 hlavních jídel s přílohou , dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek

VILA  VLADO      

Cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní a koupelnové prádlo, 
spotřebu všech energií a vody, závěrečný úklid, pobytovou 
taxu, parkování, delegátské služby CK 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti do 
11 let včetně, 
večeře 1 900 Kč/os., polopenze 2 690 Kč / os.  
klimatizace 7 Eur/den (platba na místě)

OPLOCENÁ DVOUPODLAŽNÍ VILKA , VHODNÁ PŘEDEVŠÍM PRO RODINY S DĚTMI 
NEBO MENŠÍ KOLEKTIVY. DISPONUJE CELKEM 5 APARTMÁNY, 1x STUDIO 2, 2x 
TRILO 4, 1X TRILO 5, 1x QUADRILO 6
poloha:  Vodice centrum - 1 km, pláž - 350 m
vybavenost: vyhrazené parkovací stání, venkovní gril
popis apartmánů:
trilo 4/5 - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským 
koutem a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, terasa s po-
sezením
quadrilo 6 - 3 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským 
koutem, sociální zařízení, terasa s posezením
studio 2 – suterénní apartmán s manželskou postelí a možností 1 přistýlky, vybavený 
kuchyňský kout, sociální zařízení.
vybavenost  apartmánů: TV, klimatizace, wifi
stravování: vlastní nebo možnost dokoupení večeří či polopenze v hotelu Nikola – viz. 
ceník, snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře – servírované menu - polévka, 
výběr ze 3 hlavních jídel s přílohou , dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek

VILA  IVANA       

PĚKNÁ A UDRŽOVANÁ VILA 
LZE DOOBJEDNAT VEČEŘE NEBO POLOPENZE

V BLÍZKOSTI HOTELU NIKOLA
 ZAHRADA S GRILEM

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

350m
P

pobyty od / do

P
350m

pobyty od / do

PROSTORNÉ, MODERNÍ APARTMÁNY IDEÁLNÍ PRO SPORTOVNÍ KOLEKTIVY 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KAPACITA VE VODICI
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TV



350m

poloha: Vodice centrum - 900 m, pláž - 350 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
bilo 4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a závěsem oddělenou další  manželskou postelí, sociální zařízení, 
prostorná terasa
trilo 4 – ložnice s manželskou postelí, druhá menší ložnice se dvěma 
samostatnými lůžky,  obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, prostorná terasa
vybavenost apartmánů: varná konvice, trouba 
stravování: vlastní nebo možnost dokoupení večeří či polopenze v hotelu 
Nikola – viz. ceník
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních jídel s přílohou , 
dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek

VILA  ANTE       

P

   
APARTMÁNY V KLIDNÉ VILOVÉ ČÁSTI

VÝHODNÁ CENA  

Cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní a koupelnové prádlo, spotřebu 
všech energií a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, parkování, 
delegátské služby CK 
fakultativní příplatky:
autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti do 11 let včetně
večeře 1 900 Kč/os., polopenze 2 690 Kč /os. / týden

pobyty od / do

300m

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ PŘÍZEMNÍ APARTMÁN S VENKOVNÍM POSEZENÍM

poloha:
Vodice centrum - 1 km, pláž - 400 m
vybavenost: vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
quadrilo 6 - 3 samostatné ložnice s manželskou postelí, prostorný obývací 
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, přízemní terasa 
s posezením
vybavenost  apartmánů: TV, klimatizace (za příplatek)
stravování:
vlastní nebo možnost dokoupení večeří či polopenze v hotelu Nikola – viz. ceník
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních jídel s přílohou , dezert 
či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek

VILA SLUNCE       

P

Cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní a koupelnové prádlo, spotřebu 
všech energií a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, parkování, 
delegátské služby CK 

fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti do 11 let 
včetně , večeře 1 900 Kč/os., polopenze 2 690 Kč /os., 
klimatizace 7 Eur/den (platba na místě)

pobyty od / do

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% PROSTORNÝ PŘÍZEMNÍ APARTMÁN 

   
V BLÍZKOSTI HOTELU NIKOLA 
(MOŽNOST DOOBJEDNÁNÍ VEČEŘE ČI POLOPENZE)   

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 
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Cena za osobu zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi , ložní 
a koupelnové prádlo , pobytovou taxu , závěrečný úklid, parkování, 
delegátské služby CK
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os.
2 290 Kč/ děti do 11 let včetně
klimatizace 7 EUR/den

POKOJE S POLOPENZÍ
poloha: Vodice centrum - 800 m,  pláž - 350 m  
vybavenost a služby:
vyhrazené parkovací stání, společná místnost s lednicí, 
televizí a mikrovlnou troubou, wifi, klimatizace 
popis pokojů: 
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 
sociální zařízení se sprchou, balkón. 
vybavenost pokojů:
klimatizace za příplatek, wifi
stravování:
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních jídel s přílohou  
dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek
POZNÁMKA : polopenze je podávána v hotelu Nikola , vzdáleném cca 150m

VILA ZORA       

Cena za osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi, ložní a koupelnové 
prádlo , pobytovou taxu, závěrečný úklid, parkování, 
delegátské služby CK 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti 
do 11 let včetně, 
klimatizace 7 Eur/den (platba na místě)

PŘÍJEMNÁ RODINNÁ VILKA S 9 POKOJI V KLIDNÉ ČÁSTI VODICE
poloha: Vodice centrum - 1 km,  pláž - 400 m  
vybavenost a služby: zahradní posezení, vyhrazené parkovací stání, společná lednice    
a základní nádobí pro více pokojů na každém patře 
popis pokojů: 
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, 
balkon; možnost 1 přistýlky. Tři pokoje ve druhém patře mají společnou terasu.
vybavenost pokojů:
varná konvice, ventilátor, klimatizace (pouze u některých pokojů - za příplatek)
stravování:
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních jídel s přílohou , dezert či ovoce, 
salátový bufet, nápoje za poplatek
POZNÁMKA : polopenze je podávána v hotelu Nikola , vzdáleném cca 100m

VILA IVONA        

CENOVĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ 
KONKRÉTNÍ UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ

PŘÍJEMNÁ RODINNÁ ATMOSFÉRA

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

400m
P

pobyty od / do

P
350m

pobyty od / do

MODERNÍ VILA V KRÁSNÉ ZAHRADĚ
WIFI

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 
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pobyty od / do

150m

poloha: Vodice centrum - 500 m, pláž - 150 m 
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, zastřešená venkovní 
kuchyně s grilem a posezením
popis apartmánů:
studio 2 eco - 1 ložnice se samostatným lůžkem a částečně oddělenou 
další ložnicí se samostatným lůžkem, sociální zařízení, terasa (mimo 
apartmán); možnost využití venkovní zastřešené kuchyně
studio 2 - 1 ložnice s manželskou postelí, vstupní místnost s kuchyňským 
koutem, sociální zařízení, balkon
bilo 3 - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či 
rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem 
či obytná kuchyň, sociální zařízení, balkon či terasa
trilo 4 - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, sociální zařízení, terasa
trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a 1 
samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální 
zařízení (1x vstup z ložnice), menší balkon a terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wifi 

VILA  SEKA       

P    
IDEÁLNÍ VZDÁLENOST K NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽI

JEDINÁ KAPACITA V NABÍDCE V ČÁSTI VODICE BLATA  

Cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí,  ložní a koupelnové 
prádlo, spotřebu všech energií a vody,  pobytovou taxu , závěrečný úklid, parkování, 
delegátské služby CK, 
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ děti do 
11 let včetně , klimatizace 7 Eur/den
večeře 1 890 Kč / os. , polopenze 2 490 Kč / os.
poznámka: stravování je podáváno v blízké restauraci Vidikovac (u pláže) 

pobyty od / do

400m

UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU BEZ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE 
(JMÉNO DOMU, VZDÁLENOST OD PLÁŽE A CENTRA ) 

poloha:  centrum Vodice – max. 1000 m,  pláž -  max. 400 m
vybavenost apartmánů: dle konkrétního apartmánu, 
vybavený kuchyňský kout s lednicí, zpravidla balkon, 
parkovací stání
stravování: vlastní nebo polopenze podávaná v Hotelu 
NIKOLA či jiném blízkém hotelu nebo restauraci
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních 
jídel s přílohou , dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za 
poplatek

pro 2 osoby -  apartmán typu studio 2
pro 3 osoby -  apartmán typu studio 3
pro 4 osoby -  apartmán typu bilo 4
pro 5 – 6 osob -  apartmán typu trilo 5/6

VODICE ŽOLÍK = ubytování + doprava autobusem (+ polopenze)       

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu nebo pokoji na 7 nocí, autobusovou dopravu, případně 7x polopenzi (je-li objednána)  
ložní a koupelnové prádlo, spotřebu všech energií a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, delegátské služby CK 

NEJLEVNĚJŠÍ 
DOVOLENÁ

TV

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 
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P

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



Cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní a 
koupelnové prádlo, spotřebu všech energií a vody, závěrečný úklid, pobytovou 
taxu, delegátské služby CK 
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/ 
děti do 11 let včetně , večeře 1 900 Kč/os.,  polopenze 2 690 Kč / os.  

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

UBYTOVÁNÍ JE ZAJIŠTĚNO V CELÉ ŘADĚ SOUKROMÝCH VIL VE STŘEDISKU VODICE 
poloha: Vodice centrum – max. 1 500 m,  pláž – max. 400 m
vybavenost a služby: zpravidla vyhrazené parkovací stání
stravování:
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu , polévka, výběr ze 3 hlavních menu s přílohou, dezert či ovoce, 
salátový bufet , nápoje za poplatek
POZNÁMKA : stravování je podáváno v hotelu Nikola , či jiném nedalekém hotelu či 
restauraci.
popis pokojů: pokoj 2 – pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální 
zařízení, balkon či terasa. Možnost 1 přistýlky.
vybavenost pokojů: zpravidla TV, zpravidla společná lednice a rychlovarná konvice pro 
více pokojů 
poznámka - vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o více vilek a soukromých domů, je popis 
viz výše jen orientační, resp. vystihuje nejčastější varianty co do skladby a charakteru 
jednotlivých lůžek

POKOJE S POLOPENZÍ VODICE       

Cena za osobu zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi , ložní 
a koupelnové prádlo , pobytovou taxu , závěrečný úklid, parkování, 
delegátské služby CK
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 
2 290 Kč/ děti do 11 let včetně

poloha: Vodice centrum  - max.1 500 m, pláž – max. 400 m
vybavenost: zpravidla vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
mono 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželská postel či dvě samostatná 
lůžka, sociální zařízení, balkon či terasa
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obytná kuchyň či obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a  rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, 
balkon či terasa
trilo 4/5/6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 
samostatnými lůžky, obytná kuchyň či obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně 
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
poznámka - vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o více  apartmánů v rámci několika 
desítek soukromých domů, je popis viz výše jen orientační, resp. vystihuje nejčastější 
varianty co do skladby a charakteru jednotlivých lůžek
vybavenost  apartmánů: zpravidla TV
stravování:
vlastní nebo možnost dokoupení večeří či polopenze v hotelu Nikola – viz. ceník
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – servírované menu - polévka, výběr ze 3 hlavních jídel s přílohou , dezert či 
ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
VODICE        

SKVĚLÉ CENY 
PO CELOU SEZÓNU 

400m
P

pobyty od / do

P
400m

TV

pobyty od / do
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TV

SKVĚLÉ CENY 
PO CELOU SEZÓNU 

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 



500m

poloha: Primošten centrum - 500 m,  Pláž - 500 m 
vybavenost a služby:
venkovní posezení, gril, vyhrazené parkovací stání, klimatizace, wifi
popis apartmánů:
bilo 2+1 - samostatná dvoulůžková ložnice s možností přistýlky, jídelna s kuchyňským 
koutem, sociální zařízení, klimatizace, TV sat, velký balkon, 1. patro.
trilo 4+1 - dvě samostatné dvoulůžkové ložnice s možností přistýlky (za příplatek 
viz.ceník), jídelna s kuchyňským koutem, sociální zařízení, klimatizace, TV sat. velký 
balkon, 1. patro.
trilo 4+2 -  dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, jídelna propojená s kuchyňským 
koutem a obývacím pokojem s rozkládací pohovkou pro 2 osoby (za příplatek viz.ceník), 
lednice, sociální zařízení, pračka, klimatizace, TV, velký balkon, 2. patro.
vybavenost apartmánů:
TV, klimatizace, wifi

APARTMÁNOVÝ DŮM DAJANA        

P

MODERNĚ ZAŘÍZENÉ 
APARTMÁNY

cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí, spotřeby všech energií a 
vody  , pobytovou taxu , ložní  prádlo , závěrečný úklid  delegátské služby CK , klimatizaci, 
parkování
fakultativní příplatky: doprava autobusem 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/děti do 11 
let , polopenze 3 590 Kč/os., polopenze dítě do 12 let (dětské menu) 2 150 Kč/os., večeře 2 
490 Kč/os., večeře dítě do 12 let (dětské menu) 1 250 Kč/os.

pobyty od / do

100m

KVALITNĚ ZAŘÍZENÝ APARTMÁNOVÝ DŮM PŘÍMO 
VE STARÉM MĚSTĚ, V KLIDNÉ KAMENNÉ ULIČCE
poloha: Primošten  centrum - 0 m, pláž - 100 m 
popis apartmánů:
mono 2 – jedna místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, 
sociální zařízení, TV, posezení před apartmánem, klimatizace.
trilo 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obytná místnost s rozkládací 
pohovkou pro 1 osobu (za příplatek viz.ceník) a kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, TV, posezení před apartmánem.
vybavenost apartmánů:
TV, wifi, klimatizace ( pouze apartmány mono 2)
Parkování: na poloostrově (ve starém městě) platí zákaz vjezdu všech vozidel. Po 
dohodě v CK je možno zajistit bezplatné parkování mimo staré město, případně je 
možno auto odstavit na některém z městských placených parkovišť. Cena cca 10 
Eur / den.

APARTMÁNOVÝ DŮM PRGIN        

VYNIKAJÍCÍ POLOHA PŘÍMO 
VE STARÉM CENTRU MĚSTA 

z Brna 840 km, z Prahy 1040 km

Doprava autobusem: 
2 490,- Kč / dospělá osoba 
2 290,- Kč / dítě včetně 11 let 

Městečko rozkládající se na dvou poloostrovech a přilehlé 
pevnině, tvoří jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších 
letovisek Dalmácie.  Mezi turisty je oblíbené především historické 
centrum městečka.

cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí, spotřeby všech 
energií a vody, pobytovou taxu, ložní prádlo, závěrečný úklid, delegátské služby CK, 
klimatizaci (pouze u studií mono 2) 
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 490 Kč/dospělá os., 2 290 Kč/děti 
do 11 let včetně
polopenze 3 590 Kč/os., polopenze dítě do 12 let (dětské menu) 2 150 Kč/os., 
večeře 2 490 Kč/os., večeře dítě do 12 let (dětské menu) 1 250 Kč/os.,
parkování cca 10 €/den

CHORVATSKO P R I M O Š T E N  

pobyty od / do

TV

TV
JEN 100m OD PLÁŽE
WIFI 

JEDNO Z NEJPRODÁVANĚJŠÍCH 
UBYTOVÁNÍ    
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včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



T R O G I R  
z Brna 880 km, z Prahy 1020 km

CHORVATSKO

poloha: Kaštel Štafilić centrum – 1 500 m, pláž - 300 m, Trogir - 8 km
vybavenost a služby: kryté venkovní posezení s TV, venkovní gril, menší dětské hřiště, wifi ve 
společných prostorách, vyhrazené parkovací stání, bazén 10 x 4,5 m s posezením a slunečníky
popis apartmánů:
mono 2/3 - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon, 3. lůžko 
formou přistýlky
trilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, kuchyň (zpravidla bez okna), sociální zařízení, balkon či terasa
trilo 4/5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky - propojené buď přes balkon 
nebo vstupní chodbičkou, 2x sociální zařízení, kuchyň je ve vstupní chodbičce nebo na balkoně, 
možnost 5. lůžka formou přistýlky
vybavenost apartmánů: klimatizace, ventilátor, lednička, rychlovarná konvice, mikrovlná trouba 
(pouze trilo 4)

P

pobyty od / do

PRODEJ NÁPOJŮ ZA Kč
KOMUNIKACE PERSONÁLU V ČESKÉM JAZYCE

BAZÉN

Cena za apartmán zahrnuje: 
pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní a koupelnové prádlo, spotřebu všech energií 
a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, parkování, delegátské služby CK 
fakultativní příplatky: 
autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os., 2 390 Kč/ děti do 11 let včetně, 
malé domácí zvíře:  6 Eur / den (nutno vyžádat v CK)
klimatizace: 5 Eur / den (nutno vyžádat v CK)

nejhezčí město severní Dalmácie a je  zapsáno do listiny 
světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Kaštel 
Štafilić se  nachází  mezi starobylými městy Trogirem a 
Splitem.  Charakterický  je  množstvím pobřežních tvrzí 
(chorvatsky „kaštel“) vybudovaných za válek s Turky. 
Seget Donji  je předměstí Trogiru, ležící v zátoce Saldun, které 
skýtá ideální podmínky pro vodní sporty.

300m

poloha / pláž:
Seget Donji centrum - 800 m, pláž - 100 m, , Trogir - 3 km
vybavenost a služby: Recepce, společenská místnost, minimarket, restaurace / bar, 
částečně zastíněná velká terasa s výhledem na moře s posezením a slunečníky, na každém 
patře společná lednička, wifi ve společných prostorách, vyhrazené parkovací stání
stravování: snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře - servírované menu s vý-
běrem z 1 polévky, 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, 
nápoje za poplatek; v sobotu večeře formou jednotného menu
poznámka - stravování se vztahuje na pokoje i apartmány
popis pokojů: 
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
pokoj 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se 
sprchou, balkon, 3. lůžko formou přistýlky (pouze v kombinaci se 2 samostatnými lůžky)
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, wifi 

VILA KAIROS   

P
VŠESTRANNÁ KVALITA ZA ODPOVÍDAJÍCÍ CENY

ČÁSTEČNÁ KOMUNIKACE PERSONÁLU V ČESKÉM JAZYCE 100m

TV

pobyty od / do

Cena za osobu zahrnuje: 
ubytování v apartmánu/pokoji na 7 nocí, polopenzi na 7 dní, ložní 
a koupelnové prádlo, spotřebu všech energií a vody, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu, delegátské služby CK 
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os.  
2 390 Kč/ děti do 11 let včetně, v apartmánu i v pokoji musí být minimálně 
2 plně platící osoby (děti na přistýlce viz. slevy)

PENSION JERIČ ***         

Doprava autobusem: 
2 590,- Kč / dospělá osoba 
2 390,- Kč / dítě včetně 11 let 

* slevy pro 3.  lůžka v apartmánu:
děti od 2 - 5  let - 100 %
děti od 6 - 9 let  -  100%
* slevy pro 4.  lůžka v apartmánu:
děti do 2 - 5  let - 100 %
děti od 6 - 9 let  -  50%

slevy pro 3. i 4. lůžka 
děti od 10 do 11 let - 50 % 
ostatní od 12 let - 20 % 
slevy pro 3. lůžko V POKOJI:
děti do 5 let: - 100%
děti od 6 do 11 let - 50%
ostatní od 12 let - 20%
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včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



poloha / pláž:Baška Voda centrum - 150 m, pláž - 150 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání (počet míst omezen, max. 4 auta)
stravování: 
snídaně - fakultativně - kontinentální bufet včetně nápojů
oběd - fakultativně - servírované menu - polévka, hlavní chod (výběr z obědového menu), salát, dezert či ovoce, 
0,2 l nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek
večeře - fakultativně - servírované menu s výběrem z 1 polévky, 3 hlavních jídel s přílohou, salátu či ovoce, 0,2 l 
nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek;, na vyžádání možnost vegetariánské stravy i různých druhů 
diet; v sobotu večeře formou jednotného menu
poznámka - stravování je podáváno v restauraci Mars cca 300 m
popis apartmánů: 
mono 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení, balkon s výhledem na moře
bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
sociální zařízení, balkon s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wifi 
popis pokojů: pokoj  2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou,
pokoj 2 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa 
vybavenost pokojů: klimatizace (pokoj 2), ventilátor (pokoj 2 balkon), TV, wifi , společná lednice na patře

350m

poloha / pláž: Baška Voda centrum - 350 m, pláž - 350 m 
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání
popis apartmánů:
bilo 4 typ A - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 
samostatnými lůžky, sociální zařízení, terasa s lehátky, houpačkou a výhledem na moře
bilo 4 typ B - vstupní ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyně s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby (od ložnice oddělená posuvnými dveřmi), velmi malé sociální 
zařízení (vstup z ložnice), balkon s výhledem na moře
trilo 6 - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, společná terasa s grilem
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wifi , trezor, varná konvice

VILA GRMOJA         

P

NOVINKA 
VELMI PĚKNĚ A VKUSNĚ ZAŘÍZENÉ APARTMÁNY

WIFI

Cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu  na 7 nocí, ložní a koupelnové prádlo , 
spotřebu všech energií a vody, pobytovou taxu , závěrečný úklid,  delegátské služby CK, 
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os , 2 390 Kč/ děti do 11 let včetně

150m

VILA LOVRE  - APARTMÁNY a POKOJE        

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
V BLÍZKOSTI ZÁBAVY, AVŠAK V KLIDNÉ ČÁSTI 

z Brna 928 km, z Prahy 1125 km

Doprava autobusem: 
2 590,- Kč / dospělá osoba 
2 390,- Kč / dítě včetně 11 let 

Jedno z  nejoblíbenějších letovisek Makarské Riviéry, především 
díky mohutnému panoramatu pohoří Biokovo, které dotváří 
jedinečnou atmosféru tohoto místa. Borovicové a olivové háje, 
které lemují zdejší oblázkové pláže, zase vytvářejí velmi příjemné 
místní klima. 

Cena za apartmán zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí,  ložní a 
koupelnové prádlo , pobytovou taxu , závěrečný úklid, delegátské služby CK, 
Cena osobu v pokoji zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi (v restauraci 
Mars), ložní a koupelnové prádlo, závěrečný úklid, delegátské služby CK
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os., 2 390 Kč/ děti 
do 11 let včetně

CHORVATSKO B A Š K A V O D A  

pobyty od / do

TV

polopenze (v nedaleké restauraci Mars): 
1 490 Kč / týden /děti do 3 let  
1 990 Kč / týden / děti od 4 do 11 let
3 290 Kč / týden / ostatní od 12 let

P

pobyty od / do

polopenze podávána v restauraci Mars:
2 490 Kč / děti do 10 let / týden
2 990 Kč / ostatní od 11 let / týden
plná penze podávána v restauraci Mars:
3 990 Kč / děti do 10 let / týden
4 790 Kč / ostatní od 11 let / týden

včasná 
sleva až

do 15. 01. 2017

First minute

10% 
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včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



DVOUPATROVÝ APARTMÁNOVÝ DŮM OBKLOPENÝ ZELENÍ JE SITUOVÁN PŘÍMO U PLÁŽE.
poloha:
Tučepi centrum – 20 m, pláž - 30 m  
vybavenost a služby: 
vyhrazené parkovací stání v zahradě (za poplatek)
popis apartmánů:
pokoj 2 – dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon, lednice, varná konvice
mono 2+2 – jedna místnost se dvěma lůžky, možnost dvou přistýlek (za příplatek – viz.ceník), vybavený 
kuchyňský kout, sociální zařízení, klimatizace, balkon. Možnost dvou přistýlek, druhá přistýlka je 
vhodná jen pro dítě
bilo 4+1 – samostatná ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj se dvěma nebo třemi samostatnými lůžky 
(přistýlka za příplatek – viz.ceník), vybavený kuchyňský kout, sociální zařízení, klimatizace, balkon, 
společná terasa.
vybavenost apartmánů:
klimatizace, wifi 

T U Č E P I
z Brna 940 km, z Prahy 1140 km

CHORVATSKO

P

pobyty od / do  

30m OD PLÁŽE!
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí,  ložní a koupelnové 
prádlo , pobytovou taxu , závěrečný úklid, delegátské služby CK, klimatizaci
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os , 2 390 Kč/ děti 
do 11 let včetně
strava v restauraci Tenis - polopenze 2 790 Kč/os., dítě do 12 let 1 890 Kč/os., večeře 
1 890 Kč/os., dítě do 12 let 1 390 Kč/os. (v červnu a v září je cena stravy 
zvýhodněná),parkovné 15 €/7 nocí
Slevy: v Mono dítě do 12 let na přistýlce 50%, dítě do 12 let na pevném lůžku sleva 
300 Kč/os., dítě do 18 let na pevném lůžku sleva 150 Kč/os.

Návštěvníky okouzlí svou osobitou atmosférou, s řadou 
taveren, restaurací a tanečních klubů. Pokud hledáte 
oblázkovou pláž na pobřeží Jadranu, která nabízí stín, jistě pro 
vás bude 3 km dlouhá oblázková pláž, obklopena borovicemi 
a olivovými sady, dostatečným lákadlem. 

30m

poloha:
Tučepi centrum – 700m,  pláž - 20 m 
vybavenost a služby: 
vyhrazené parkovací stání (za poplatek),  klimatizace, wifi
popis apartmánů:
mono 2+1– jedna místnost se dvěma lůžky (třetí lůžko formou přistýlky za příplatek viz. ceník), 
kuchyňský kout, sociální zařízení, balkón
vybavenost apartmánů:
wifi, klimatizace

APARTMÁNOVÝ DŮM LJUBOMIRA   

P

20 m OD PLÁŽE 
KRÁSNÝ VÝHLED NA POHOŘÍ BIOKOVO NEBO NA MOŘE 

20m

Cena za osobu zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí,  ložní a koupelnové prádlo , 
pobytovou taxu , závěrečný úklid, delegátské služby CK, klimatizaci
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os. , 2 390 Kč/ děti do 11 
let včetně
strava v restauraci Tenis - polopenze 400 Kč/os/den, dítě do 12 let 270 Kč/os/den, večeře 
270 Kč/os/den, dítě do 12 let 200 Kč/os/den (v červnu a v září je cena stravy zvýhodněná), 
parkovné 15  Eur/7 nocí

APARTMÁNOVÝ DŮM BIOKOVO        

Doprava autobusem: 
2 590,- Kč / dospělá osoba 
2 390,- Kč / dítě včetně 11 let 

pobyty od / do
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včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



BRIST - je malá, klidná vesnička s malebným přístavem, ležící v jižní části Makarské riviéry, 2 km od většího střediska 
Gradac. Gradac s Bristem jsou spojeny příjemnou pobřežní promenádou, kterou aktivně využívají také milovníci 
kolečkových bruslí a cyklisté.
Letovisko Brist doporučujeme především klientům, kteří hledají klidnou dovolenou. Pláže jsou zde členité  s jemnými 
oblázky s pozvolným vstupem do moře, tvoří rozličné zákoutí skýtající dostatek soukromí.

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ PENSION  PŘÍMO NA PLÁŽI
poloha:  Živogošče část Mala Duba, Živogošče centrum  - 1 km,  pláž - 0 m
vybavenost a služby: restaurace s velkou terasou přímo na pláži, wifi ve 
společných prostorech, vyhrazené parkovací stání 
stravování: polopenze
snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
večeře - servírované menu s výběrem z 1 polévky či teplého předkrmu, 3 hlavních 
jídel s přílohou, salátu, dezertu či zmrzliny či ovoce, nápoje k večeři za poplatek
popis pokojů:
pokoj 2 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, menší balkon,         
u některých pokojů možnost 1 přistýlky.
pokoj 2 moře  - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, francouzské okno      
s výhledem na moře, možnost 1 přistýlky
apartmán bilo 4 - velký obývací pokoj s manželskou postelí pro 2 osoby, od  plně 
vybavené kuchyně oddělený zatahovacími dveřmi, samostatná ložnice se dvěma 
lůžky, terasa s výhledem na moře, sociální zařízení, malá sauna. Apartmán se 
nachází v posledním patře pensionu s překrásným výhledem na moře. 
vybavenost pokojů/apartmánu: TV, klimatizace, fén, nápojová lednička

pobyty od / do

poloha: Brist centrum, pláž – 0 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání, recepce, restaurace, v hlavní budově wifi
stravování: snídaně -  kontinentální bufet včetně nápojů
večeře - servírované menu s výběrem z 1 polévky, 2 hlavních jídel s přílohou, salátu, dezertu či    
ovoce, 0,2 l nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů:
pokoj 2 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon, možnost 1 přistýlky
pokoj 2 moře balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon s výhledem na 
moře,  možnost 1 přistýlky
pokoj 3/4 moře balkon - pokoj s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky, sociální 
zařízení, balkon s výhledem na moře, vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., malá lednička 

0m

PENSION MALA DUBA          

P

Cena za osobu zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi, ložní a koupelnové prádlo, závěrečný úklid,  spotřebu všech energií a vody, pobytovou taxu
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os. , 2 390 Kč/ děti do 11 let, klimatizace 7 Eur/den  

0m

VILA BRIST         

UNIKÁTNÍ POLOHA PŘÍMO U MOŘE 
IDEÁLNÍ VOLBA PRO RODINY S DĚTMI 
NOVINKA V NABÍDCE 

ŽIVOGOŠČE – MALA DUBA -  krásná vesnička, ideální především 
pro trávení velmi klidné dovolené. Pláže jsou zde tvořeny 
jemnými oblázky a nejsou přelidněné ani v hlavní sezóně. Za 
zábavou či turistickým ruchem je možno dojít procházkou cca       
1 km do centra Živogošče, popř. navštívit některou z nedalekých 
okolních vesniček k čemuž lze využít i místní veřejná doprava. 
Nedaleko pensionu se nachází nudistická pláž.

Cena za osobu zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 7x polopenzi, ložní a koupelnové prádlo, 
závěrečný úklid,  spotřebu všech energií a vody, pobytovou taxu, parkování
fakultativní příplatky: autobusová doprava: 2 590 Kč/dospělá os. , 2 390 Kč/ děti do 11 let  

CHORVATSKO Ž I V O G O Š Č E   

P

pobyty od / do

28

z Brna 960 km, z Prahy 1220 km

Doprava autobusem: 
2 590,- Kč / dospělá osoba 
2 390,- Kč / dítě včetně 11 let 

TV

TV

Slevy na přistýlky: Pokoje 2 balkón i moře : děti do 2 let zdarma, děti od 3 do 11 let cena: 2 790 Kč/týden, ostatní od 12 let cena: 
3 790 Kč/os, Pokoj 3/4 moře balkón: 3 lůžka vždy platí plnou cenu, slevy se vztahují pouze na 4 lůžko, děti od 3 do 11 let cena: 
2 790 Kč/týden, ostatní od 12 let cena: 3 790 Kč/týden

B R I S T   

HOTEL JE TVOŘEN 2 VILAMI VZDÁLENÝMI 
OD SEBE CCA 50 m, VŠECHNY SLUŽBY 
JSOU POSKYTOVÁNY V HLAVNÍ BUDOVĚ. 

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

PŘÍMO NA PŘEKRÁSNÉ OBLÁZKOVÉ PLÁŽI

CHORVATSKO
z Brna 1050 km, z Prahy 1240 km

Doprava autobusem: 
2 590,- Kč / dospělá osoba 
2 390,- Kč / dítě včetně 11 let 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



CHORVATSKO

29

O s t r o v y H V A R a B R A Č  
Ostrov Hvar je nejdelším chorvatským ostrovem s největším 
počtem slunečních dnů a je považován za jeden z nejkrásnějších 
ostrovů na světě.
Ostrov Brač je třetí největší ostrov v Jaderském moři oplývá 
klidem a nabízí především luxus nepřeplněných pláží. 

HVAR 
 z Brna:  950 km, z Prahy:  1 150 km
BRAČ 
 z Brna:  980 km, z Prahy:  1 180 km

Doprava pouze vlastní  

pobyty od / do

poloha:
Supetar centrum - 200m, pláž - 80 m 
vybavenost a služby: 
vyhrazené parkovací stání, venkovní gril
popis apartmánů:
bilo 3 – ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 1 osobu a  kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
trilo 5 – ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí 
nebo dvěmi samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 1 osobu a  kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů:
klimatizace, wifi 

150m

poloha: centrum Sučuraje - 150 m , pláž - 150 m
vybavenost a služby: 
Restaurace, vyhrazené parkovací stání, venkovní gril, wifi, půjčovna kol a lodiček.
popis apartmánů:
studio 2/3 : obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí                    
a rozkládacím lůžkem, sociální zařízení, balkon s výhledem na moře.  
bilo 4/5 : ložnice s manželskou postelí a případně dalším rozkládacím lůžkem, 
obývací část s rozkládacím gaučem pro 2 osoby , vybavená kuchyňka, sociální 
zařízení, balkon s výhledem na moře.
vybavenost apartmánů:
klimatizace, mikrovlnná trouba, 
varná konvice, minivěž, TV, wifi

PENSION IVAN         

P

KLIMATIZACE V CENĚ
VHODNÉ I PRO SKUPINY

SKVĚLÉ CENY

Cena za apartmán zahrnuje:  pronájem apartmánu na 7 nocí,  ložní 
a koupelnové prádlo , pobytovou taxu , závěrečný úklid, klimatizaci, wifi
fakultativní příplatky: 
polopenze: 480 Kč/den/dospělá os., 240 Kč/den/dítě do 4 let včetně
dítě do 3 let včetně bez nároku na lůžko zdarma

80m

KLIMATIZACE V CENĚ 

Cena za apartmán zahrnuje: ubytování na 7 nocí,  ložní a koupelnové 
prádlo , spotřebu všech energií, pobytovou taxu, závěrečný úklid, 
parkování, klimatizaci , wifi
fakultativní příplatky: 
večeře 2 600 Kč/os./týden ( v blízké restauraci)snídaně 1 300 Kč/os/týden
pobyt se psem 10 Eur/den - platba na místě
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma
Dítě 4 - 7 let bez nároku na lůžko : 1 200 Kč/týden

P

pobyty od / do

APARTHOTEL BABURA        

TV

včasná 
sleva až

do 31. 01. 2018

First minute

15% 

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



poloha:  Tarvisio, centrum Tarvisia – 800 m 
vybavenost kapacity: recepce, 2x restaurace, bar s krbem, piano bar, společenská 
místnost s TV, čítárna, prostorný a dobře vybavený dětský koutek, wifi, 2 x výtah, terasa, 
hotelový trezor, vyhrazené parkovací stání, Wellness zóna ( vstup za příplatek* v místě v 
Eur): bazén 10 x 5 m s protiproudem, vířivka až pro 10 osob, sauna, pára, multifunkční 
sprcha, relaxační koutek s lehátky; vertikální solárium*, masáže*, posilovna*, stolní 
tenis*, stolní fotbal*, videohry*
popis ubytování: pokoj pro 1 až 7 os. – manželská postel, další lůžka zpravidla pevná 
nebo formou rozkládacího gauče či křesla, vlastní sociální zařízení
vybavenost pokojů:TV , telefon, fén, trezor, wifi
stravování: snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře - výběr ze 3 menu 
(předkrm, hlavní jídlo, dezert, salátový bufet), nápoje za poplatek.

Cena za osobu  zahrnuje: ubytování s polopenzí, ložní a koupelnové prádlo
slevy pro 3 a 4 lůžko : děti do 2 let včetně zdarma, 2 roky - 6,99 let : -700 Kč, 7 let - 
14,99let : -500 Kč
fakultativní příplatky:  pro hotelové hosty -  půjčení jízdního kola: 15 Eur/den , půjčení 
elektrokola 35 Eur/den

poloha: Camporosso, Monte Lussari – 800 m, centrum Tarvisia – 4,5 km 
vybavenost kapacity: recepce, restaurace, bar, společenská místnost s TV, úschovna 
kol, výtah, vyhrazené parkovací stání, hotelový trezor, wifi , wellnes centrum za 
příplatek
popis ubytování: pokoj 2 – dvoulůžkové pokoje s možností až 3 přistýlek, vlastní 
sociální zařízení. Některé pokoje mají balkón.
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wifi
stravování: snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře - výběr ze 3 menu 
(předkrm, hlavní jídlo, dezert, salátový bufet), nápoje za poplatek.

cena: 1 250 Kč/os./noc
cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí, ložní a koupelnové prádlo.
slevy pro 3 a 4 lůžko: děti do 5 let včetně: zdarma, 6 let - 9,99 let: -700 Kč, 
10 let - 11,99let : -500 Kč

SPORTHOTEL BELLAVISTA***         

z Brna 500 km, z Prahy 596 km

Tarvisio je italské horské městečko na Rakousko – Slovinsko – 
Italské hranici.
Je vhodné pro všechny, kteří si chtějí prodloužit dovolenou            
u moře o pobyt na horách. Letní pobyt na horách lze zpestřit 
výlety na kole na úžasných cyklostezkách zcela mimo dopravní 
provoz a  různých náročností , horskou turistikou, výšlapem na 
poutní místo – Monte Lussari s kostelíkem a Madonnou di Monte 
Lussari (převýšení 1000m). V nedalekém Bovci si můžete užít 
rafting s českými profi průvodci různých obtížností. Na své si 
přijdou i milovníci dobrého jídla. Na místních horských chatách     
a salaších lze ochutnávat místní lahodné speciality a degustovat 
kvalitní italské  víno.
Z dalších aktivit doporučujeme : golf, bobová dráha, lanové 
centrum v Sella Nevea, feraty, termální lázně ve Vilachu a mnoho 
dalšího.
Místní informační centrum, které Vám doporučujeme po příjezdu 
do Tarvisia navštívit,  je velmi dobře vybaveno nejrůznějšími 
materiály a aktuálními informacemi.
Vzdálenost z Brna je 500 km, tedy je vhodné i jako tranzitní 
ubytování pro ty,  kteří pokračují dále na jih.

T A R V I S I O  

30

I T Á L I E

HOTEL IL CERVO****         

jedná se o více pensionů ( Locanda Al Convento, Al santuario, Alpino) přímo na 
vrcholku Monte Santo di Lussari v nadmořské výšce 1.766 m. 

vybavenost kapacity 
restaurace, bar s TV,  wifi 
popis ubytování: pokoj 2 – dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní sociální 
zařízení, zřídka balkon 
stravování: Snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů, večeře - výběr ze 3 menu 
(předkrm, hlavní jídlo, dezert, salátový bufet), nápoje za poplatek.

cena: 1 250 Kč/os/noc 
cena zahrnuje: ubytování s polopenzí,  ložní a koupelnové prádlo
Slevy pro 3 a 4 lůžko: 
děti do 2 let včetně: zdarma,  
děti 3 roky - 6,99 let: -600 Kč, 
7let -14,99 let : -400 Kč

PENSION LUSSARI         

cena za osobu a noc, POKOJ 2:

do 14.6. 15.6. - 30.6. 1.7. - 31.8. 1.9. - 15.9. po 15.9.
1 300,- 1 500,- 1 700,- 1 500,- 1 300,-

NA VYŽÁDÁNÍ ZPRACUJEME UBYTOVÁNÍ 
I PROGRAM NA MÍRU. 

P TV

P TV

TV

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



poloha:
Camporosso, Monte Lussari – 2 km, centrum Tarvisia - 4 km, přímo u cyklostezky 
popis ubytování: bilo 4 VIP - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení. 1. patro: neuzavíratelná ložnice          
s  manželskou postelí s TV, sauna. Terasa s posezením. 
trilo 7 - přízemí: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem        
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení. 1. patro: neuzavíratelná 
prostorná místnost s palandou a 1 samostatným lůžkem 
vybavenost apartmánů:
TV, pračka (jen ve 2 x trilo 7), myčka, trouba, rychlovarná konvice, zpravidla wifi
 

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 1 noc, všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn), ložní                
a koupelnové prádlo, závěrečný úklid , sauna - jen BILO 4 VIP
pobyty minimálně na 3 noci, při ubytování na 7 nocí: -10% sleva

I T Á L I ET A R V I S I O  

poloha: 
Tarvisio, centrum Tarvisia – 0 m 
vybavenost kapacity: 
restaurace, vyhrazené parkovací stání  
popis apartmánů:
mono 2/3 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a se 2 či 3 samostatnými lůžky, sociální 
zařízení (v některých apartmánech je kuchyňka částečně nebo zcela oddělena od 
obývací části), možnost 1 přistýlky pro děti do nedovršených 12 let
mono 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a se 4 samostatnými lůžky nebo               
2 samostatnými lůžky a palandou, sociální zařízení
vybavenost apartmánů: TV, mikrovlnná trouba, wifi

     MONO 2 - 1 500 Kč/noc
     MONO 3 - 1 900 Kč/noc
     MONO 4 - 2 400 Kč/noc

cena za apartmán zahrnuje:  pronájem apartmánu na 1 noc, všechny spotřeby (voda, 
el. energie, plyn)
povinná úhrada na místě: závěrečný úklid 30 €/apartmán, ložní prádlo 10 €/os 
(platba na místě)
pobyty minimálně na 3 noci

APARMÁNY GIORGIA         

APARTMÁNY ITALIA         

poloha: 
Centrum Tarvisia – 100 m, Monte Lussari – 2 km, 
vybavenost kapacity: 
vyhrazené parkovací stání, zahrada 
popis apartmánů:
bilo 5/6 –přízemí - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 nebo 2 samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby sociální 
zařízení se sprchou, zahrada
vybavenost apartmánů:
1x TV, trouba, mikrovlnná trouba, pračka, myčka, fén, wifi 

     BILO 5/6  -  2 500 Kč/noc

cena za apartmán zahrnuje:
pronájem apartmánu na 1 noc, ložní a koupelnové prádlo, všechny spotřeby (voda, el. 
energie, plyn), wifi
povinná úhrada na místě: závěrečný úklid 25 €/bilo 
pobyty minimálně na 3 noci

APARTMÁNY VITO          
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BILO 4 VIP
TRILO 7

do 30.6. 1.7. - 31.8. od 1.9.
2 400,- 2 700,- 2 400,-
2 500,- 2 800,- 2 500,-

P

TV

P

TV

P

TV

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování s polopenzí na 1 noc, ložní a koupelnové prádlo.

jednolůžkový pokoj: 300 Kč/noc

Sleva na 3. a 4. lůžku: (kromě 1.8. - 31.8.)
Děti od 0- do 5,99 let: zdarma
Děti od 6- do 11,99 let: - 50%
Ostatní od 12 let: -10%

Sleva na 3. lůžku: (1.8. - 31.8.)
Dítě od 0- do 5,99 let: zdarma
Dítě od 6- do 11,99 let: - 50%
Ostatní od 12 let: -10%

Sleva na 4. lůžku: (1.8. - 31.8.)
Dítě od 0- do 5,99 let: -50%
Ostatní od 6 let: -20%

z Brna 615 km, z Prahy 698 km
Letošní novinka pro aktivní letní dovolenou na horách. Objevte s námi krásu kouzelného horského městečka Forni di 
Sopra a jeho okolí. Toto místo s více než 1000 obyvateli dýchá historii, je opředeno legendami a dávnými příběhy. Nachází 
se v horní části údolí řeky Tagliamento přímo u přírodního parku (Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane), který 
je jedním z největších v Evropě. Na své si tu přijdou všechny věkové i typové skupiny od cyklistů přes rodiny s dětmi, 
školní skupiny, senioři i sportovci. Samozřejmostí je všudypřítomná italská atmosféra a občerstvovací bary s 
prosluněnými terasami s možností ochutnat místní speciality.
Největším překvapením je moderní sportovní centrum vybavené kvalitním krytým bazénem se 4 drahami a tobogánem 
(25 x 12,5 m), vířivkou, saunou a párou. Součásti toho centra je pak i posilovna, taneční sál a tělocvična na míčové sporty s 
horolezeckým úsekem.
Z dalších aktivit ve Forni a blízkém okolí můžeme vypsat ještě neméně zajímavý dětský park „Pineta“, který nabízí 25 
atrakcí, ferraty (2 panoramatické trasy), a dobrodružný park „Dolomiti Adventure Park“- lanové překážky.

 FORNI DI SOPRA  LETNÍ DOLOMITY  

PŘÍJEMNÝ RODINNÝ HOTEL S 61 TI LETOU TRADICÍ, V KRÁSNÉM HORSKÉM 
MĚSTEČKU FORNI DI SOPRA. 
poloha:
Forni di Sopra, centrum - 200 m, cyklostezka – 150 m
vybavenost a služby:
recepce, restaurace, bar, veranda s internet pointem, internet WI-FI, TV místnost, 
výtah, dráha na pétanque, půjčovna horských kol pro klienty v ceně, hotelový 
trezor, fén na vyžádání na recepci, sluneční terasa, zahrada s dětským koutkem       
a posezením, garáž pro motorky a kola, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace:
pétanque, horské kolo, ping-pong
stravování:
snídaně – kontinentální bufet včetně nápojů
večeře – výběr z menu: první a druhý chod s přílohou, salátový bufet, ovoce nebo 
dezert, nápoje  za poplatek
popis pokojů:
pokoj pro 1 až 4 os. - 3. a 4. lůžko zpravidla formou přistýlky, u 4 lůžkových pokojů 
zpravidla palanda (kromě 2 pokojů), vždy terasa. 
Vybavenost pokojů:
TV sat, telefon

HOTEL EDELWEISS ***          
TV

FANTASTICKÁ POLOHA PO VŠECH SMĚRECH
HORSKÁ KOLA A PÉTANQUE V CENĚ

PROSTORNÁ ZAHRADA A ZÁZEMÍ HOTELU
NAŠE NOVINKA A TIP DOVOLENOU NA HORÁCH

do 30.6. 1.7. - 31.7. 1.8. - 31.8. 1.9. - 30.10.
1 250,- 1 600,- 1 850,- 1 250,-

cena za osobu a noc, POKOJ 2:

32

P

včasná 
sleva až

do 28. 02. 2018

First minute

10% 



MODERNÍ A STYLOVÝ HOTEL V NADMOŘSKÉ VÝŠCE 1 600 m, PŘÍSTUP JEN 
KABINOVOU LANOVKOU A SEDAČKOU! 

poloha:
Krvavec, Cerklje na Gorenjskem - 9km, Ljubljana centrum - 40 km
vybavenost a služby:
recepce, restaurace, samoobslužná restaurace na obědy, venkovní bar, taverna s TV, 
sluneční terasa s posezením, hotelový trezor, prostor pro úschovu zavazadel, za 
poplatek wifi připojení k internetu
sport a relaxace:
sauna, malý relaxační koutek s lehátky
stravování:
snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
večeře – servírovaná polévka, formou bufetu výběr ze 3 - 4 hlavních jídel, salátový bufet, 
nápoje za poplatek
popis pokojů:
pokoj 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, zřídka balkon; 
3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
vybavenost pokojů:
TV, fén

     cena :  1 350 Kč/os/noc
 
cena zahrnuje:  
ubytování s polopenzí na 1 noc
povinný příplatek: pobytová taxa: 
0,64 €/ den/ děti 6-14,99 let, 1,27 €/ noc/ ostatní 
(platba na místě)
fakultativní příplatky:  
jednolůžkový pokoj: 350 Kč/den
slevy pro děti na 3. a 4. lůžku : 
do 9,99 let : -50%
10-14,99 let : -40%

DOPORUČENÉ LETNÍ AKTIVITY V KRVAVCI:

Letní park se 7 aktivitami  
dobrodružné lanové centrum, lezecká stěna, trampolíny,  divoký sjezd na nafukovacím 
kruhu, frisbee golf, lukostřelba, slackline (balancování na popruhu): 550 Kč/os/den

Bike park  
tratě o celkové délce 27 km: 650 Kč/os/den

Adrenalinové sjezdy  - horské motokáry, horské koloběžky nebo horská kola: 
500 Kč/os/5 libovolných sjezdů

Dobrodružství se skřítky
pěší procházka po vyznačené stezce s tematickým zaměřením a malým překvapením – 
suvenýrem na závěr: 130 Kč/os

S L O V I N S K OK R V A V E C  

HOTEL KRVAVEC***        
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A K T I V N Í 
D O V O L E N Á

je atraktivní slovinské horské středisko, které se nachází nedaleko  
hlavního města Ljubljana. V zimě je vyhledávaným místem lyžařů              
a snowbordistů. V létě je lokalita oblíbená především mezi příznivci pěší 
turistiky a cyklistiky, jimž nabízí krásy své specifické horské přírody. 
Krvavec je ideální místo pro příznivce aktivní i rodinné dovolené.

Vzdálenost z Brna: 520 km
Vzdálenost z Prahy: 651 km

TV



TARVIS IO  A K T I V N ĚI T Á L I E

www.tarvisio.cz
www.forline.cz

Sleva na dítě do 1,99 let: - 4.600 Kč
Sleva na dítě 2 - 6,99 let: - 2.200 Kč (bez vlastního kola)
Sleva na dítě 7 - 9,99 let: - 1.200 Kč ( nárok na vlastní kolo)
Sleva na dítě 10 - 13,99 let: - 800 Kč (nárok na vlastní kolo)

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK

4.600 Kč/osoba

3 x ubytování s polopenzí
1 x sjezd i výjezd na Monte Lussari
1 x půjčení kola na 1 den 
      (včetně helmy)

Cykloturistika
Pěší výlety
Horská turistika
Bobová dráha
Ferraty
Golf v Tarvisiu
Rafting v Bovci
Lanová dráha v Sella Nevea
Koupání v jezeře LAGO RAIBL
Termální lázně ve Villachu

NA VYŽÁDÁNÍ ZPRACUJEME UBYTOVÁNÍ I PROGRAM NA MÍRU.


