CHORVÁTSKO

od

POREČ

UMAG
RABAC
Istria
Krk

€

CRIKVENICA
SELCE

PULA
Chorvátsko
Bosna a Hercegovina

Jadranské more

SV. FILIP I JAKOV
BIOGRAD NA MORU
VODICE

BAŠKA VODA
OMIŠ BAŠKO POLJE
MAKARSKA
OSTROV BRAČ  SUPETAR
PODGORA
GRADAC

CHORVÁTSKO
Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom
na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj
pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej
kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria,
či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi
Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo,
s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu,
že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden.

dynamický a aktívny oddych s množstvom športových akti
vít. Umag ležiaci na severozápade Istrie je typický členitým
pobrežím s mnohými polostrovčekami, borovicovými lesmi
a bohatou vegetáciou. Rabac je známe turistické stredisko
na juhovýchodnom pobreží Istrie, vyhľadávané vďaka pre
krásnym štrkovým plážam a krištáľovo čistému moru.

CRIKVENICA
Rozprestiera sa asi 40 km južne od Rijeky a známa je širokými
kamienkovými plážami pozvoľne sa zvažujúcimi do mora.
ISTRIA
Crikvenica je aj pojmom v európskej kúpeľnej turistike, keď
Istria je najväčším polostrovom s veľmi členitým pobrežím že morská voda je tu vhodná na liečenie astmy, bronchitídy
a vybudovanými turistickými strediskami s dlhou tradíciou, a reumatických ochorení.
plážami obkolesenými zelenými borovicovými lesmi, vnútro
zemím so zelenými kopcami, jazerami a úrodnými nížinami. SELCE
Pula je najväčšie a najstaršie mesto Istrie s dodnes zacho Nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti mesta Crikvenica (asi
valými rímskymi pamiatkami, v jej okolí boli vybudované 3 km). Potápačské centrum so školou potápania, upravené pláže
kvalitné turistické strediská – medzi nimi i Punta Verudela. a tradične dobré služby lákajú turistov už dlhé roky. Vďaka čisté
Banjole je malá rybárska obec, vzdialená 6 km od Puly, mu vzduchu a moru sú známe aj ako klimatické kúpele vhodné
známa hlavne pre milovníkov morských plodov, ktoré veľ na liečenie srdcových, reumatických a dýchacích ťažkostí.
mi chutne pripravujú v miestnych reštauráciách. Je rajom
pre rybárov. Medulin je mesto známe krásnymi plážami rôz SV. FILIP A JAKOV
neho druhu s prekrásne členitým pobrežím a tiež miesto, kde Malebné letovisko leží približne v polovici jadranského po
môžete prežiť pokojnú a romantickú dovolenku, ale zároveň brežia pri magistrále medzi Zadarom a Šibenikom. Menšie
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mestečko s peknými parkami, starou históriou, mediterán
skou klímou a krištáľovo čistým morom ponúka ideálne pod
mienky pre príjemnú rodinnú dovolenku. V centre letoviska
nájdete malý prístav, obchody, reštaurácie, bary.
BIOGRAD NA MORU
Starobylé mesto Biograd na Moru, ležiace 28 km južne
od Zadaru, bolo občasným sídlom chorvátskych kráľov. Ponúka
bohaté možnosti rybolovu a je východiskovým miestom na vý
lety na súostrovie Kornati. Mestečko je živým a obľúbeným
letoviskom s príjemnou promenádou, lemujúcou okruhliakové
pláže obklopené píniovými hájmi.
VODICE
Jedno z najkrajších stredísk na pobreží Jadranského mora
sa rozprestiera v malebnej zátoke cca 10 km severne
od Šibeniku. Cez deň živé stredisko plné života na rušnej
promenáde plnej obchodíkov a stánkov s ovocím, kaviarní
a barov, sa večer pri západe slnka mení na romantické mes
tečko s kamennými uličkami. Nočný život ožíva večer v rôz
nych kluboch, tanečných terasách a aj na známej Haciende
– diskotéke pod holým nebom.
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OMIŠ
Prekrásne mestečko strednej Dalmácie medzi Splitom
a Makarskou riviérou. Pohorie Mosor s kaňonom rieky Cetiny
mu dodáva neopakovateľné čaro. Nad starým centrom sa
vypína zrúcanina stredovekej benátskej pevnosti Starigrad.
Mesto sa preslávilo aj nakrúcaním prírodných scenérií k fil
mu Winnetou. Omišská riviéra patrí medzi najvyhľadávanej
šie vďaka svojim štrkovým a piesočnatým plážam. Časť OmišDuče sa vyznačuje 3 km dlhou krásnou pieskovou plážou
s pozvoľným vstupom do mora, vhodným aj pre tie najmen
šie deti. Južnejšia časť Omiš-Nemira je tichšia a ponúka prie
zračnú vodu a úchvatné výhľady na more zo svojich svahov.
BAŠKA VODA
Mesto bolo malou rybárskou osadou, postupne sa premeni
lo na obľúbené letovisko vzdialené len 2 km od Baško Polje,
10 km od Makarskej a 2 km od takisto obľúbenej Brely. Meno
osady je odvodené od výbornej vody, ktorej pramene tu vy
vierajú. Rozprestiera sa tu pláž Nikolina ocenená modrou
vlajkou, ktorá býva každoročne vyberaná medzi tri najlep
šie pláže v Chorvátsku. Deti si na svoje prídu v lunaparku,
na trampolínach i na miniautíčkach poháňaných elektrinou.
Dlhá pláž, more s čistou vodou, promenáda lemovaná ob
chodíkmi a hotelmi, vinice i olivové háje v okolí, to všetko
spoločne s dobrými službami láka každoročne veľké množ
stvo hostí. Priamo v meste je malakologické múzeum - jedna
z najväčších zbierok mäkkýšov a lastúrnikov na svete.

MAKARSKA
Najznámejšie stredisko južnej Dalmácie sa nachádza cca 60
km južne od Splitu v širokej morskej zátoke. Od pevniny ju
chráni masív pohoria Biokovo, ktoré dotvára nezabudnu
teľnú scenériu tohto kedysi malého rybárskeho mestečka.
V súčasnosti je vyhľadávaná hlavne kvôli príjemnému pod
nebiu s vysokým počtom slnečných dní, upraveným plážam
s borovicovou promenádou, azúrovému moru a v nepo
slednom rade aj mladými luďmi kvôli rušnému nočnému
životu. Makarska je aj názov celej riviéry rozprestierajúcej
sa od mestečka Brela až po Gradac.
PODGORA
Podgora je situovaná 10 km južne od Makarskej priamo
pod masívnymi svahmi pohoria Biokovo. Pozdĺž celého
strediska sa tiahne živá promenáda plná reštaurácií, kaviar
ní, cukrární, obchodíkov so suvenírmi, ktorá pulzuje živo
tom do neskorých večerných hodín. Je tu krásna príroda,
azúrová obloha a tmavomodré more, ktoré robia z Podgory
skutočnú perlu Jadranu. Vďaka svojej priaznivej klíme, ktorá
umožňuje dlhé sezóny trvajúce od skorej jari do neskorej
jesene, je atraktívna ako jedinečná dovolenková destinácia
na Jadranskom pobreží.

GRADAC
Malebné chorvátske mestečko Gradac je najjužnejším stredis
kom na Makarskej riviére. Turistickým lákadlom sú kamienkové
pláže lemované borovicami rozprestierajúce sa 7 kilometrov
BAŠKO POLJE
pozdĺž pobrežia. Pláž Gornja Vala je považovaná za najkrajšiu
Len 2 km od populárnej Bašky Vody sa nachádza turistická pláž Makarskej riviéry i celého pobrežia Jadranského mora.
dedinka „turističko nasalje“ Baško Polje, ktorá rovnako ako
jej väčšia sestra ponúka športové, rekreačné ale aj zábavné OSTROV BRAČ
možnosti a to všetko v príjemnom prostredí nádherných Nachádza sa priamo oproti Splitu, Omišskej a Makarskej ri
čistých pláží a zelene.
viére. S rozlohou 396 km² je tretím najväčším v Jadranskom
mori. Najväčšie sídlo je Supetar. Práve do Supetaru premá
va trajekt, zo Splitu trvá plavba asi 50 minút. Na Brači je

aj najfotografovanejšia pláž Chorvátska - Zlatni rat (Zlatý
mys). Je to vlastne podlhovastý výbežok, ktorý je pokrytý
drobnými kamienkami a je neustále obmývaný čistým prie
zračným morom po celej svojej dĺžke - meria 634 metrov!
Ak si predstavujete dovolenku plnú rôznych aktivít, športu
a zábavy, potom musíte určite prísť sem. Zlatni rat je ma
gická pláž.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Ostrovy Brioni – poldenný výlet loďou, príjemná plavba
okolo rozmanitého pobrežia Istrie. Súostrovie Brioni patrí
k národným parkom a pozostáva zo 14 väčších i menších
ostrovčekov pokrytých bujnou stredomorskou vegetáciou.
Fish piknik - celodenný výlet loďou pozdĺž pobrežia Istrie,
vyhliadková plavba za prírodnými krásami a prímorský
mi mestečkami spojená s obedom z rýb, domácim vínom
a kúpaním.
Kornati – celodenný výlet loďou do národného parku
Kornati. Plavba súostrovím Kornati, ktoré tvorí 148 ostro
vov v dĺžke 35 km a šírke asi 13 km.
Plitvice – celodenný autobusový výlet do národného par
ku Plitvice. V cene je vstup a prehliadka národného parku
s odborným sprievodcom.
Rafting na rieke Cetina - prírodná scenéria kaňonu rie
ky je veľmi bizarná, skalné steny, ktoré zvierajú tok rieky,
sa týčia do výšky cez sto metrov. Všade okolo rastie bujná
vegetácia a rieka poskytuje príjemný chlad v čase horúčav.
Medjugorje - celodenný výlet autobusom so sprievod
com, návšteva známeho pútnického miesta, pri ceste späť
návšteva vodopádov Kravice a zastávka s panoramatickou
prehliadkou ostrovov v okolí a pobrežia.
Dubrovnik – celodenný výlet klimatizovaným autobusom
so sprievodcom. Panoramatická prehliadka mesta zapísa
ného v kultúrnom dedičstve UNESCO a prehliadka starého
mesta spojená s návštevou najznámejších pamätihodností.
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POLYNESIA

DELFIN

CHORVÁTSKO – ISTRIA – UMAG KATORO

CHORVÁTSKO – ISTRIA – POREČ

248 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
BAZÉN

ANIMÁCIE

DOMÁCE ZVIERA
ZA DOPLATOK

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Komplex Polynesia v turistickom stredisku Katoro ponúka ubytovanie v apart
mánoch v príjemnom prostredí borovíc na morskom pobreží.
Poloha: štúdiá a apartmány sú vzdialené od mora 200 - 300 m v závislosti od typu apart
mánu, asi 3 km od mestečka Umag, do ktorého premáva turistický vláčik.
Hotel: recepcia, hlavná reštaurácia, reštaurácia s rýchlym občerstvením a snack bar
na pláži, pizzeria a vonkajší bazén so sladkou vodou. Wi-Fi a internetový kútik na recepcii
zdarma. Trezor na recepcii a parkovanie za poplatok. Požičovňa bicyklov, tenisové kurty,
plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, vodné športy, počas letných prázdnin animačný
program, miniklub (5-12 rokov) a detské ihrisko. Domáce zvieratá za poplatok.
Izby: účelne zariadené dvojlôžkové štúdiá s možnosťou jednej prístelky alebo apartmány
s jednou spálňou a s možnosťou 1-3 prísteliek v obývacej miestnosti s rozkladacím gau
čom alebo kreslami, všetky majú kuchynský kút so základnou výbavou, sociálne zariade
nie (WC, sprcha), SAT TV, telefón, terasu alebo balkón.
Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu v centrálnej reštaurácii.
Pláž: kamenistá pláž a upravené plochy na slnenie, ležadlá a slnečníky za poplatok,
v blízkosti pláž vyhradená pre domácich miláčikov aj pláž FKK.
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214 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
HOTEL

DOMÁCE ZVIERA
ZA DOPLATOK

PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

ANIMÁCIE

Členitý hotelový komplex je situovaný na polostrove v zelenej udržiavanej
záhrade v jednom z najlepšie vybavených turistických centier, v stredisku
Zelena Laguna. Oficiálna kategória hotela je 2*.
Poloha: 100 m od pláže, asi 6 km od historického mesta Poreč.
Hotel: recepcia, klimatizovaná reštaurácia a spoločenské priestory, slnečná terasa s ba
rom, aperitív bar, TV miestnosť, kaderníctvo, masážny salón, vonkajší bazén s morskou
vodou a detský bazén so sladkou vodou a vodnými atrakciami, priestor na odkladanie
bicyklov, parkovisko za poplatok. Wi-Fi vo vstupnej hale zdarma. Celodenné animácie
pre deti aj dospelých (31. 5.-4. 9.). V blízkosti detské ihrisko, plážové a športové centrum.
Izba: menšie dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky formou rozkladacieho lôžka
(vhodné pre dieťa do max. 18 rokov). Všetky izby majú kúpeľňu s WC, telefón a balkón. Izby
sú orientované na parkovú zeleň, na parkovisko alebo na morskú stranu (za príplatok).
Stravovanie: polpenzia – formou bufetu. Možnosť obedu za príplatok.
Pláž: prírodná štrkovo-kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie. Na pláži tobo
gan, požičovňa člnov, ponuka vodných športov za poplatok. Ležadlá a slnečníky na pláži
za poplatok.

CENTINERA

ARENA HOLIDAY

CHORVÁTSKO – ISTRIA – PULA BANJOLE

CHORVÁTSKO – ISTRIA – MEDULIN

od

295 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
14
NÁPOJE K VEČERI
V CENE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

NÁŠ
TIP

DETI DO 14 ROKOV
ZDARMA

Komplex hotelových pavilónov sa rozprestiera na jednom z mnohých polo
strovčekov, a je ideálnym miestom na prežitie kvalitnej rodinnej dovolenky.
Poloha: 20 m od pláže, v tichom malom letovisku BANJOLE, vzdialenom 6 km od Puly
smerom na Medulin a Premanturu.
Hotel: komplex tvoria 4 pavilóny, v areáli k dispozícii centrálna klimatizovaná recepcia
a reštaurácia, bar na pláži, ležadlá pri bazéne (zdarma), Wi-Fi (pri bazéne, recepcii, na iz
bách) a parkovanie za poplatok, tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, požičovňa
vodných bicyklov a člnov, animácie pre deti i dospelých.
Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s francúzskym balkónom s dvomi prístelkami (rozťa
hovacie lôžko), niektoré izby majú klasický balkón (za príplatok). Všetky izby majú kúpeľ
ňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar a čiastočný výhľad na more.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov, počas večere čapované nápoje (víno,
pivo alebo nealkoholický nápoj).
Pláž: prírodné štrkové aj skalnato-kamenisté pláže pred hotelom, v jednej časti štrková
pláž s pozvoľným vstupom, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.

362 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
ZDARMA

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PRI
PLÁŽI

Príjemný a obľúbený hotel Holiday sa nachádza neďaleko od vyhľadávané
ho strediska Medulin, len približne 10 km od centra Puly. Oficiálna kategó
ria hotela je 3*.
Poloha: asi 150 m od pláže, 1 km od centra letoviska Medulin, 10 km od centra Puly.
Hotel: klienti majú k dispozícii recepciu, reštauráciu, priestrannú vonkajšiu terasu, klima
tizované spoločenské priestory, dva vonkajšie bazény s morskou vodou, ležadlá a slneční
ky pri bazéne zdarma, parkovisko a detské ihrisko. Športové aktivity – tenis, stolný tenis,
minigolf, plážový volejbal a animačné programy pre deti i dospelých.
Izby: vkusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s prístelkou, každá izba má kúpeľ
ňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, trezor a Wi-Fi zdarma. Izby s orientáciou na park
majú francúzsky balkón. Izby s orientáciou na morskú stranu majú balkón za poplatok.
Strava: polpenzia formou bufetových stolov, počas večere lokálne čapované nealkoholic
ké nápoje, pivo a biele/červené víno v neobmedzenom množstve.
Pláž: úzka štrkovo-kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie, neďaleká mestská
piesočnatá pláž, ležadlá a slnečníky za poplatok.
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NARCIS

AD TURRES PAVILÓNY

CHORVÁTSKO – ISTRIA – RABAC

CHORVÁTSKO – CRIKVENICA

NARCIS

NARCIS

od

318 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KVALITNÝ
HOTEL

ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Hotelový komplex pozostáva z hotelov Narcis, Hedera a Mimosa/Lido Palace.
Nachádza sa neďaleko letoviska Rabac v zálive Maslinica.
Poloha: hotel Narcis leží asi 200 m od pláže, približne 500 m od letoviska Rabac a 5 km
od starobylého mestečka Labin.
Hotel: recepcia, reštaurácia a aperitív bar. Štyri vonkajšie bazénové komplexy so sladkou
vodou, ležadlá pri bazéne zdarma (obmedzený počet), slnečníky za poplatok. Detské
animácie v miniklube (6-12 rokov), večerné animácie pre dospelých, parkovisko a Wi-Fi
zdarma.
Izba: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozťahovacie lôžko),
majú balkón na morskú stranu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, trezor, telefón, SAT TV
a chladničku.
Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov, jeden nápoj k večeri
v cene. ALL INCLUSIVE za doplatok zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bufetu, popo
ludňajší snack. V čase 10.00 - 22.00 neobmedzená konzumácia nápojov (čapované pivo,
víno a nealko).
Pláž: štrkovo-kamenistá pláž s pozvoľným vstupom do mora, vhodná aj pre malé deti.
Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.
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278 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KLIMATIZÁCIA
V CENE

NÁŠ
TIP

BAZÉN

LIGHT ALL INCLUSIVE
ZA DOPLATOK

Zrekonštruovaný komplex je situovaný v svahoch borovicového lesíka,
na okraji živého kúpeľného mestečka Crikvenica, ľahko dostupného pre
chádzkou aj vláčikom. Oficiálna kategória je 3*.
Poloha: asi 2 km od centra a približne 500 m od pláže.
Hotel: komplex pozostáva z hotela Ad Turres – hlavnej budovy a 10 pavilónov, je postave
ný vo svahu pod magistrálou a na pláž vedie zvažujúca sa cestička. K dispozícii je recepcia
v hlavnej budove, Wi-Fi na recepcii zdarma, nestrážené bezplatné parkovisko, centrálna
reštaurácia, TV miestnosť, vonkajší bazén so sladkou vodou a slnečnou terasou. V blízkos
ti sú tenisové kurty, minigolf, stolný tenis a živá hudba na terase hotela Omorika.
Izby: iba v pavilónoch – zrenovované klimatizované dvojposteľové izby s možnosťou až
dvoch prísteliek s kúpeľňou (sprcha, WC), sušičom na vlasy, LCD TV a balkónom.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov v centrálnej reštaurácii, počas večere
čapované nápoje (pivo, víno a nealko), možnosť doobjednať LIGHT ALL INCLUSIVE (plná
penzia vrátane čapovaných nápojov počas obeda a večere).
Pláž: upravená kamienková pláž pozvoľne zvažujúca sa do mora, slnečníky a ležadlá
(za poplatok) – v blízkosti piesočnatá pláž s detským ihriskom (vstup za poplatok).

SELCE
CHORVÁTSKO – SELCE
od

214 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

VÝBORNÁ
POLOHA

NÁŠ
TIP

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Hotel sa nachádza priamo v centre letoviska Selce a je vhodný pre všetky
vekové kategórie. Pláž so širokou ponukou vodných atrakcií a športov sa na
chádza len 50 m od hotela.
Poloha: hotel v centre mesta Selce, len 50 m od pláže.
Hotel: má recepciu, výťah, reštauráciu, reštauráciu à la carte – pizzeriu na pobrež
nej promenáde, kozmetický a masážny salón, aperitív bar. Wi-Fi na recepcii zdarma.
Parkovisko s obmedzenou kapacitou zadarmo pre hotelových hostí.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (gauč vhodný pre dve deti
do 6 rokov) a francúzskym balkónom s bočným výhľadom na park (za poplatok), alebo
dvojlôžkové podkrovné izby bez prístelky a bez balkóna. Izby disponujú vlastným soci
álnym zariadením, klimatizáciou, SAT TV, telefónom, sušičom na vlasy. Detská postieľka
na vyžiadanie a za poplatok 5 EUR/deň – platba v hoteli.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.
Pláž: štrkovo – kamienková pláž s detským ihriskom, šmykľavkou, trampolínou a možnos
ťou vodných športov, ležadlá a slnečníky za poplatok.
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od

APARTMÁNY CROATIA

ALBA

CHORVÁTSKO – SV. FILIP I JAKOV

CHORVÁTSKO – SV. FILIP I JAKOV

87 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
VÝBORNÁ
POLOHA

DOMÁCE ZVIERA
ZA DOPLATOK

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

211 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
ZDARMA

NÁPOJE K VEČERI
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

ANIMÁCIE

Apartmány CROATIA sa nachádzajú v turistickom areáli spolu s hotelom
Alba, v blízkosti štrkovo-piesočnatej pláže. Medzi areálom a plážou je pro
menáda vedúca do centra mesta Sv. Filip i Jakov.

Obľúbený moderný hotel sa nachádza asi 300 m od centra malého dalma
tínskeho mestečka Sv. Filip i Jakov v bezprostrednej blízkosti pláže, ktorú
lemuje prímorská promenáda vedúca do mestečka.

Poloha: cca 100 m od pláže, 300 m od centra. Turistický areál lemuje z jednej strany prí
morská promenáda a z druhej strany magistrála.
Ubytovanie: všetky apartmány sú vybavené kuchynkou s menším jedálenským kútom,
klimatizáciou, sprchou s WC, SAT TV, telefónom a balkónom alebo terasou. Apartmán
B/3 (27,5 m2) pre 3 osoby má dvojlôžkovú spálňu, obývaciu miestnosť s jedným lôžkom
(gauč). Apartmán C/4 (39 m2) pre 4 osoby má spálňu a obývaciu miestnosť s rozťahova
cím gaučom pre 2 osoby. Apartmán D/5 (35,5 m2) pre 5 osôb má 2 dvojlôžkové spálne
a obývaciu miestnosť s jedným lôžkom (gauč). Apartmán E/6+1 (47-70 m2) pre 6 osôb
s možnosťou jednej prístelky sa skladá z dvoch dvojlôžkových spální a obývacej miest
nosti s gaučom (pre 2 osoby) a možnosťou doobjednania prístelky pre dieťa do 12 rokov.
Wi-Fi a parkovanie v celom areáli zdarma.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednania polpenzie v hoteli Alba vo forme bufetu.
Pláž: štrkovo-piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom, k dispozícii vodné športy, ležadlá
a slnečníky za poplatok.

Poloha: 300 m do centra mestečka Sv. Filip i Jakov, cca 23 km južne od Zadaru.
Hotel: klimatizovaná recepcia s aperitív barom, reštaurácia, terasa, výťah a supermarket.
K dispozícii sú aj tenisové kurty zdarma (požičanie príslušenstva za poplatok), reštaurácia
s terasou na pláži. Denné a večerné animácie pre deti a dospelých (jún-august). Wi-Fi
a parkovanie v celom areáli zdarma.
Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky a rodinné izby
s možnosťou až dvoch prísteliek (spálňa a obývačka s rozťahovacím lôžkom) na vyžia
danie. Všetky izby majú kúpeľňu s WC, SAT TV, chladničku, telefón a balkón. Orientácia
na more za príplatok.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, v cene nápoj k večeri.
Pláž: asi 100 m od hotela štrkovo-piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom, ďalšia štrko
vá pláž sa nachádza asi 15 min. pešo za mestečkom. Plážový volejbal a vodné športy
za poplatok.
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ADRIATIC

VILA MAI MARE

CHORVÁTSKO – BIOGRAD NA MORU

CHORVÁTSKO – BIOGRAD NA MORU

od

355 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

WI-FI
ZDARMA

DOMÁCE ZVIERA
ZA DOPLATOK

PRE
NÁROČNÝCH

Hotel je obľúbený pre svoju polohu v bezprostrednej blízkosti pobrežnej
promenády a pláže, neďaleko centra mesta s rušným spoločenským živo
tom. Oficiálna kategória hotela je 3*.
Poloha: priamo na pláži, asi 5 minút chôdze od centra mestečka Biograd.
Hotel: v hoteli je recepcia (trezor a Wi-Fi zdarma), zmenáreň, reštaurácia, výťah, otvo
rený vyhrievaný bazén so sladkou vodou a vírivkou, slnečníky a ležadlá v obmedzenom
počte pri bazéne zdarma, bar s hudbou a večernou zábavou. V blízkosti hotela sa nachá
dza športové centrum, bazén s morskou vodou, tenisové kurty, ihrisko na loptové hry,
cyklotrasa. V cene wellness balíček v hoteli Ilirija (nutné vopred dohodnúť na recepcii).
Izby: menšie klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, ktorá je vhodná skôr
pre dieťa. Všetky majú telefón, Wi-Fi zdarma, SAT TV, minibar, kúpeľňu s WC a sušičom
na vlasy, niektoré izby majú balkón (za príplatok).
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. Plná penzia
za príplatok.
Pláž: skalnato-kamenistú pláž s upravenými plochami na slnenie oddeľuje od hotela
len pobrežná promenáda. Na pláži je požičovňa lodí, surfov, kajakov, vodných bicyklov.
Ležadlá a slnečníky za poplatok.

171 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

WI-FI
ZDARMA

POKOJNÁ
DOVOLENKA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

CHLADNIČKA
NA IZBE

Kvalitné ubytovanie v tichom prostredí, ale zároveň neďaleko rušného centra
mestečka Biograd. Udržiavané okolie a terasa v tieni stromov dotvárajú prí
jemnú atmosféru prímorského strediska. Vhodné pre klientov preferujúcich
komornejšie prostredie. Oficiálna kategória penziónu je 3*.
Poloha: cca 150 m od pláže a cca 300 m do centra Biogradu.
Penzión: malá recepcia, reštaurácia s terasou, parkovisko (obmedzený počet). V blízkosti
sú k dispozícii tenisové kurty za poplatok.
Izby: zrekonštruované a klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky,
všetky majú kúpeľňu s WC, stropný ventilátor, SAT TV, chladničku, balkón a Wi-Fi pripo
jenie zdarma.
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov, večere formou bufetu podávané v neďa
lekom hoteli Ilirija za príplatok.
Pláž: okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá, slnečníky a vodné
športy za poplatok. Na pláži je k dispozícii otvorený veľký plavecký bazén s morskou vo
dou a neobmedzeným vstupom. Popri pláži sa tiahne rušná promenáda s obchodíkmi
a reštauráciami.
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od

MLINAR

OLYMPIA

CHORVÁTSKO – BIOGRAD NA MORU

CHORVÁTSKO – VODICE

124 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
VÝBORNÁ
POLOHA

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

NÁŠ
TIP

WI-FI
ZDARMA

428 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

PRE
NÁROČNÝCH

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

KVALITNÉ
SLUŽBY

Zrekonštruovaný apartmánový dom sa nachádza v pokojnej časti letoviska.
Vhodný pre klientov, ktorí hľadajú príjemné ubytovanie s dostupným ruš
ným centrom.

Elegantný hotel je ideálnou kombináciou lukratívnej polohy v mediterán
skej záhrade, moderného ubytovania a kvalitných služieb pre náročných
klientov všetkých vekových kategórií.

Poloha: asi 300 m od pláže, 300 m od centra, veľký detský zábavný park s atrakciami je
v blízkosti Biogradu, množstvo nákupných a zábavných možností v okolí.
Ubytovanie: štúdio pre 2 - 3 osoby tvorí jedna miestnosť s dvojlôžkom resp. ďalším lôž
kom, menší kuchynský kút, kúpeľňa s WC, SAT TV, Wi-Fi zdarma, balkón alebo terasa, kli
matizácia (za poplatok na mieste 7 EUR/deň). Štúdiá sú na 1. poschodí alebo na prízemí,
niektoré prízemné štúdiá môžu mať vchod cez vlastnú terasu. Hostia majú k dispozícii
bezplatné parkovanie.
Stravovanie: bez stravy. Možnosť doobjednať večere formou bufetu v hoteli Ilirija
za príplatok.
Pláž: pekná štrková pláž s pozvoľným vstupom 300 m, ďalšia piesočnato-štrková pláž
450 m, ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Ponuka rôznych vodných športov
za poplatok.

Poloha: 50 m od pláže, 500 m od rušného centra Vodíc s bohatým večerným životom.
Hotel: recepcia, reštaurácia, výťah, parkovisko (za poplatok), Wi-Fi zdarma, aperitív bar,
snack bar na pláži, bazény, detský bazén s malou šmykľavkou, slnečníky a ležadlá pri ba
zéne zdarma, detské ihrisko, wellness (za poplatok), kadernícky salón, kongresová hala,
obchod so suvenírmi. Športové aktivity - minigolf, plážový volejbal, basketbal, futbal,
tenis, fitnescentrum a biliard (za poplatok). Živá hudba, večerný program a animácie
pre deti aj dospelých.
Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (pre dieťa
do max. 13 rokov) sú orientované na park alebo more. Junior suity pozostávajú zo spálne
a obývacej časti s možnosťou dvoch prísteliek formou rozkladacej pohovky. Sú vybavené
kúpeľňou s WC, LCD SAT TV, balkónom, sušičom na vlasy a minibarom.
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov, večere formou bufetu (za doplatok).
Pláž: upravená štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky s ponu
kou rôznych vodných športov a tobogan za poplatok.
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VILA ANGELI

NIKOLA

CHORVÁTSKO – VODICE

CHORVÁTSKO – VODICE

od

231 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

POKOJNÁ
DOVOLENKA

CHLADNIČKA
NA IZBE

Zrekonštruovaná vila s bazénom je situovaná v tichej časti obľúbeného leto
viska Vodice, v pešej dostupnosti asi 15 minút od centra rušného strediska.
Počas letných mesiacov premáva v stredisku turistický vláčik.
Poloha: asi 300 m od pláže, v tichej časti mesta nad hotelovým komplexom Imperial.
Hotel: klientom je k dispozícii recepcia, klimatizovaná reštaurácia, vonkajšia letná terasa,
bazén, parkovisko a miestnosť pre skoré príchody a neskoré odchody s možnosťou vyu
žitia sprchy.
Izby: príjemne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky
(rozkladacie lôžko) disponujú kúpeľňou s WC, stropným ventilátorom, SAT TV, chladnič
kou, balkónom alebo terasou a Wi-Fi pripojením zdarma.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetových stolov a servírované večere (výber
z 3 jedál).
Pláž: štrková pláž s pozvoľným vstupom, slnečníky a ležadlá za poplatok. Ponuka vod
ných športov za poplatok.

231 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

Elegantne zrenovovaný hotel v pokojnej časti Vodíc je vhodný pre všetkých
klientov, ktorí majú radi oddych a príjemné posedenie na terase, ale radi si
zájdu aj do živého centra s obchodíkmi a reštauráciami v úzkych kamen
ných uličkách. Oficiálna kategória hotela je 3*.
Poloha: asi 300 m od pláže a približne 1 km od centra Vodíc, kde v letných mesiacoch
premáva turistický vláčik.
Hotel: na prízemí je reštaurácia a veľká otvorená terasa, dalmatínska konoba, vnútorný
bazén s wellness (v letných mesiacoch uzavretý). Parkovisko je priamo pri hoteli. Wi-Fi
pripojenie zdarma.
Izby: moderné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, všetky majú
kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón, minibar. Časť izieb má francúzsky balkón a časť má klasický
balkón (za príplatok).
Stravovanie: raňajky formou bufetových stolov, večere servírované (výber z 3 menu),
šaláty a dezerty formou bufetu.
Pláž: štrková pláž s pozvoľným vstupom, slnečníky a ležadlá za poplatok. Možnosť vod
ných športov (vodné bicykle, skútre), tenisové kurty a minigolf za poplatok.
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APT. DALMACIJA

ROGAČ

CHORVÁTSKO – VODICE

CHORVÁTSKO – OMIŠ – DUČE

NOVINKA

NOVINKA

od

82 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
WI-FI
ZDARMA

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

PRI
PLÁŽI

Apartmánový komplex so záhradou a bazénom situovaný priamo na pláži
v časti Srima. Od pláže ho delí iba plážová promenáda. Do centra Vodíc,
ktoré je vzdialené len 2 km, sa dá dostať pešou prechádzkou po plážovej
promenáde alebo pohodlne i turistickým vláčikom. V okolí apartmánov je
viacero reštaurácií a kaviarní. Obchod je vzdialený asi 150 m.
Poloha: 10 m od pláže, 2 km od centra Vodíc v časti Srima.
Ubytovanie: záhrada s bazénom so sladkou vodou pre dospelých, detský bazén, sprcha,
slnečníky a ležadlá na opaľovanie pri bazéne zdarma, 2 grily s posedením. Možnosť Wi-Fi
pripojenia na spoločnej terase. Apartmán 4+2 (vhodný pre 4 až 6 osôb) - dve oddelené
dvojlôžkové spálne, kúpeľňa so sprchou a WC, obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom
pre 2 osoby, SAT TV, kuchynským kútom a chladničkou, balkón s posedením, bočný vý
hľad na more. Parkovanie je možné v blízkosti apartmánového domu alebo v podzemnej
garáži (za poplatok, nutná rezervácia vopred).
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: pekná upravená kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre ro
diny s deťmi.
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184 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PRI
PLÁŽI

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

Moderný penzión s rodinnou atmosférou, kvalitným ubytovaním a výbor
nou polohou pri piesočnatej pláži, oddelenou len miestnou komunikáciou.
Oficiálna kategória penziónu je 3*.
Poloha: 30 m od pláže (prechod cez komunikáciu), asi 2,5 km od centra mesta Omiš, asi
120 m od obchodu, 50 m od autobusovej zastávky a 22 km od Splitu.
Penzión: recepcia, zmenáreň, bar, à la carte reštaurácia s vonkajšou terasou orientova
nou na more, Wi-Fi zdarma v celom objekte, parkovisko pri penzióne zdarma.
Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladací gauč)
s orientáciou na pohorie a bez balkóna alebo s balkónom a bočnou alebo priamou orien
táciou na more. Majú individuálne ovládanú klimatizáciu, LCD SAT TV, minichladničku
(zdarma), uteráky, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, súpravu na prípravu kávy, telefón a trezor
(zdarma). Balkón a orientácie na more sú za príplatok.
Stravovanie: polpenzia – bohaté servírovné raňajky (výber z jedálneho lístka) a večere
výber z 2 menu.
Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre malé deti a neplavcov,
ležadlá a slnečníky za poplatok, vodné športy za poplatok.

BRZET

APARTMÁNY MATEO

CHORVÁTSKO – OMIŠ

CHORVÁTSKO – OMIŠ – NEMIRA
MATEO

od

251 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
OBĽÚBENÝ
HOTEL

PRI
PLÁŽI

POKOJNÁ
DOVOLENKA

NÁPOJE K VEČERI
V CENE

87 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

PRE RODINY
S DEŤMI

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

Hotel Brzet je situovaný v krásnom prostredí medzi borovicovými stromami
pod skalnatými útesmi pohoria Mosor. Od kamienkovej pláže ho oddeľuje
iba miestna komunikácia. Starobylé centrum mesta Omiš je vzdialené asi 10
minút pešou prechádzkou.

Moderne zrekonštruovaná apartmánová vila sa nachádza nad krištáľovým
morom, v tichom prostredí s fascinujúcim výhľadom na more. Ponúka re
laxáciu, krásne pláže i možnosť spoločného posedenia pri vonkajšom grile.
Oficiálna kategória je 3*.

Poloha: cca 30 m od pláže a cca 800 m od centra Omišu.
Hotel: je pavilónového typu, so samostatnou recepciou, centrálne klimatizovanou
reštauráciou a otvorenou terasou, na ktorej sa v lete konajú hudobné večery. K dispozícii
je hotelové parkovisko (zdarma), Wi-Fi pripojenie v okolí recepcie zdarma.
Izby: klimatizované dvojlôžkové izby v pavilónoch s možnosťou jednej prístelky (rozkla
dacie kreslo), všetky majú kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón, minichladničku, sušič na vlasy
a balkón. Všetky izby sú orientované na morskú stranu.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, večere servírované (výber
z 3 menu), nápoje k večeri formou samoobsluhy od 19.00 - 21.00. Obed za príplatok.
Pláž: štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky za poplatok, v cen
tre Omišu sa nachádza aj piesočnatá pláž, bohatá ponuka vodných športov a raftingu na
rieke Cetina.

Poloha: cca 70 m nad plážou, ktorá je prístupná len po schodoch (nevhodné pre ľudí
s pohybovými problémami), 2 km od centra Omišu dostupného i pešo.
Ubytovanie: apartmány A/2+2 sú vybavené klimatizáciou, SAT TV, Wi-Fi, kúpeľňou s WC,
terasou alebo balkónom (väčšina má výhľad na more). Každý apartmán pozostáva z od
delenej dvojlôžkovej spálne, obývacej miestnosti s kuchynským kútom a rozkladacím
gaučom pre 2 osoby. V objekte je k dispozícii aj vonkajší gril. Parkovanie je pri dome alebo
cca 80 m od apartmánov.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať polpenziu alebo večere v blízkej reštaurácii
na pláži (za príplatok).
Pláž: pekná pláž s jemnými kamienkami, pozvoľný vstup do mora, ležadlá, slnečníky
a vodné športy za poplatok.
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PENZIÓN STAR

MANDA

CHORVÁTSKO – OMIŠ – NEMIRA

CHORVÁTSKO – BAŠKA VODA
NOVINKA

od

144 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
DOBRÁ
CENA

WI-FI
ZDARMA

POKOJNÁ
DOVOLENKA

BEZLEPKOVÁ
STRAVA

Príjemný rodinný penzión v tichej lokalite vo svahu s prekrásnym výhľadom
si svojou domácou atmosférou získa všetky vekové kategórie. Odporúčame
klientom hľadajúcim pokojné prostredie.
Poloha: asi 180 m od pláže, 4 km od centra Omišu, v časti Nemira.
Penzión: recepcia, reštaurácia s terasou, koktail bar, solárium, menšie fitnescentrum,
vnútorný bazén za poplatok, Wi-Fi zdarma, parkovisko (obmedzený počet).
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (rozkladací gauč), rodinná izba má malú
chladničku a je na 3. poschodí s dvomi oddelenými spálňami (pre max. 3 dospelé osoby
a 1 dieťa). Vybavené sú kúpeľňou s WC, klimatizáciou (za poplatok), SAT TV, Wi-Fi pripoje
ním, telefónom, sušičom na vlasy a trezorom. Balkón a orientácia na more sú za príplatok.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetu s nápojmi a servírované večere (výber
z 2 menu+1 vegatariánske). V termíne do 6. 6. a od 12. 9. 2020 – kontinentálne raňajky
a servírované večere (výber z 2 menu). Bezlepková a bezlaktózová strava na vyžiadanie
(poplatok na mieste).
Pláž: pekná štrkovo-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora prístupná svahovi
tou cestičkou.
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101 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

DOMÁCE ZVIERA
ZA DOPLATOK

KLIMATIZÁCIA
V CENE

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

Menšia dvojposchodová vilka s účelne vybavenými štúdiami v severnej časti
vyhľadávaného letoviska Baška Voda. Je určená pre tých, ktorí ocenia rodin
nú atmosféru, vlastné stravovanie, tiché prostredie a zároveň im neprekáža
prechádzka k pláži, či do centra letoviska. Vilka má pohostinnú domácu at
mosféru.
Poloha: vilka je postavená v slepej uličke v miernom svahu, približne 400 m od pláže
a centra letoviska, 50 m od reštaurácie Putnik a asi 100 m od obchodu.
Ubytovanie: účelne zariadené dvojlôžkové a trojlôžkové štúdiá tvorí jedna miestnosť
s manželskou posteľou, menší kuchynský kút s dvojplatničkou, kúpeľňa s WC, balkón ale
bo loggia. Orientované sú na more alebo majú bočnú orientáciu. Hostia majú v cene aj
individuálnu klimatizáciu a Wi-Fi, SAT TV a parkovanie pri vile.
Stravovanie: individuálne s možnosťou dokúpenia (platba na mieste) polpenzie alebo
večerí v blízkej reštaurácii Putnik, vzdialenej asi 50 m.
Pláž: veľmi pekná štrková pláž s pozvoľným vstupom, ležadlá, slnečníky a vodné športy
(vodné bicykle, loďky, škola potápania, parasailing) za poplatok.

ALEM

VILA DALMACIJA

CHORVÁTSKO – BAŠKO POLJE

CHORVÁTSKO – MAKARSKA

od

174 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

+

12
DOBRÁ
CENA

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

VODNÉ
ŠPORTY

PLNÁ PENZIA PLUS
ZA DOPLATOK

Starší hotelový komplex pre nenáročných, ležiaci v tieni borovíc, len 20 mi
nút chôdzou po prímorskej promenáde do centra strediska Baška Voda.
Poloha: asi 80 m od pláže, v turistickej dedinke Baško Polje, 2 km Baška Voda.
Hotel: v areáli komplexu sa nachádza centrálna klimatizovaná reštaurácia, reštaurácia
s grilom a bar na pláži (večer so živou hudbou), diskotéka, TV sála, aperitív bar, rôzne
športoviská, obchod so suvenírmi, minipotraviny, parkovisko zdarma. V hotelovom paviló
ne A sa nachádza recepcia. Wi-Fi v priestoroch recepcie (za poplatok).
Izby: všetky izby sú situované v pavilóne B (depandance) – jednoducho zariadené dvoj
lôžkové izby (len oddelené postele) s možnosťou jednej prístelky, majú starší pôvodný
nábytok, kúpeľňu s WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia formou bufetu, počas večere čapované nápoje v neobmedze
nom množstve (víno, pivo, voda, nealko) resp. plná penzia plus s nápojmi za príplatok
– raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas obedu a večere čapované nápoje v neob
medzenom množstve (víno, pivo, voda, nealko).
Pláž: štrkovo-kamienková pláž s pozvoľným vstupom, slnečníky, ležadlá a vodné športy
na pláži za poplatok.

od

49 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Udržiavaná dvojposchodová vila s vyvýšeným prízemím sa nachádza v ti
chej lokalite inak rušného strediska Makarska. Je vhodná pre všetky vekové
kategórie klientov, ktorí ocenia blízkosť pláže.
Poloha: cca 100 m od pláže, cca 15 minút od centra, oproti hotela Biokovka.
Ubytovanie: všetky štúdiá a apartmány disponujú klimatizáciou, malou kuchynkou
s dvojplatničkou a základným vybavením, menšou chladničkou, vlastným sociálnym za
riadením, SAT TV. Štúdio 2+1: jedna miestnosť s manželskou posteľou a rozkladacím gau
čom pre 1 osobu, balkón (štúdio na vyvýšenom prízemí je bez balkóna). Štúdio 3+1: jed
na miestnosť s manželskou posteľou a rozkladacím gaučom pre 1 až 2 osoby, zatvorená
loggia. Apartmán 2+2: spálňa s manželskou posteľou a obývacia miestnosť s rozkladacím
gaučom pre 2 osoby, terasa. Wi-Fi a parkovanie zdarma (obmedzený počet). Balkón resp.
terasa na morskú stranu za príplatok.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať večere alebo polpenziu v susednom hoteli
Bonaca - raňajky formou bufetových stolov, večere formou výberu z 2 menu.
Pláž: štrkovo-kamienková pláž, slnečníky, ležadlá a vodné športy na pláži za poplatok.
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od

BIOKOVKA

VILA MARA

CHORVÁTSKO – MAKARSKA

CHORVÁTSKO – MAKARSKA

248 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
7
PRE RODINY
S DEŤMI

WI-FI
ZDARMA

BAZÉN

DETI DO 7 ROKOV
ZDARMA

198 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

NÁŠ
TIP

WI-FI
ZDARMA

CHLADNIČKA
NA IZBE

Kúpeľný hotel s osvedčenými službami leží v borovicovom lesíku na okraji
Makarskej a je dlhoročne vyhľadávanou kapacitou. Hotel je z časti využíva
ný ako rekreačno-rehabilitačné centrum. Oficiálna kategória hotela je 3*.

Moderná vila po kompletnej rekonštrukcii sa nachádza v menej frekventova
nej časti rušného mesta Makarska, ktoré je ideálnym strediskom pre aktívne
využitie letnej dovolenky aj tanečnú či inú zábavu. Oficiálna kategória je 3*.

Poloha: areál delí od pláže len promenáda, cca 800 m do centra Makarskej.
Hotel: recepcia, reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, Wi-Fi zdarma v celom hoteli, detské
ihrisko, spoločenská miestnosť, kaderníctvo, TV miestnosť, ambulancia, 2 kryté bazény
s vyhrievanou morskou vodou, rehabilitačné centrum za poplatok (fitnescentrum, re
habilitácie, sauna a masáže). Parkovanie zdarma na hotelovom parkovisku (obmedzený
počet) alebo v okolí za poplatok.
Izby: klimatizované dvojlôžkové izby (sú len na nižších poschodiach), majú kúpeľňu s WC,
SAT TV a balkón. Sú orientované na pohorie alebo morskú stranu (za príplatok). Prístelka len
v izbách orientovaných na morskú stranu. Izby s označením TMS sú na morskú stranu, pred
nimi je terasa, ktorá bráni výhľadu na more. Bezbariérové izby sú len na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia formou bufetových stolov. Obed za príplatok.
Pláž: upravená štrkovo-kamienková pláž s pozvoľným vstupom, slnečníky, ležadlá a vod
né športy za poplatok.

Poloha: asi 450 m od pláže v miernom svahu, od centra Makarskej asi 1,3 km.
Ubytovanie: recepcia, reštaurácia, výťah, Wi-Fi pripojenie v celom objekte zdarma, vlast
né parkovisko za poplatok (obmedzený počet miest), ďalšie parkovanie v blízkosti za po
platok. V okolí je lekáreň, bankomat, obchod s potravinami a pekáreň.
Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky s orientáciou
na pohorie alebo more (za poplatok). Všetky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klima
tizáciu, SAT TV, malú chladničku a balkón. V rodinnej izbe je dvojlôžko a dve samostatné
lôžka, izba má bočnú orientáciu na more. Detská postieľka je na vyžiadanie zdarma.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetu, večere výber z 3 menu, šalátový
bufet, dezert.
Pláž: pekná štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora, na ktorú sa dostanete podcho
dom pod magistrálou. Plážový servis a vodné športy za poplatok.
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PALMA

PODGORKA

CHORVÁTSKO – MAKARSKA

CHORVÁTSKO – PODGORA

od

231 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
150
PLÁŽ
150 METROV

CHLADNIČKA
NA IZBE

VÝBORNÁ
POLOHA

WI-FI
ZDARMA

Mestský hotel nad pobrežnou promenádou vo vyhľadávanom letovisku
Makarska, ktoré ponúka pestrú paletu športových možností. Udržiavaný
rodinný hotel s príjemným personálom v blízkosti peknej pláže s krištáľo
vo čistým morom je ideálny pre ľudí hľadajúcich dostupnú pláž aj živé cen
trum.
Poloha: cca 150 m od pláže, cca 350 m od centra, v blízkosti hotela vedie pobrežná
promenáda.
Hotel: recepcia, vkusne zariadená à la carte reštaurácia s domácou i medzinárodnou
kuchyňou, kaviareň pred reštauráciou, služby práčovne za poplatok, parkovisko (za po
platok). Možnosť prenájmu bicyklov, skútrov a športových potrieb v letovisku.
Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, všetky majú kúpeľ
ňu s WC, klimatizáciu, minichladničku, LCD SAT TV, telefón, balkón. Wi-Fi pripojenie zdarma.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, večere výber z 3 menu, de
zert a šalátový bufet.
Pláž: štrková pláž premiešaná s okruhliakmi s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky,
ležadlá a vodné športy na pláži sú za poplatok. Na pláži sú plážové bary.

198 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

10
OBĽÚBENÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
POLOHA

PRI
PLÁŽI

DETI DO 10 ROKOV
ZDARMA

Starší ale zachovalý hotel, ležiaci priamo pri pobrežnej promenáde v srdci
strediska Podgora, s kulisami pohoria Biokovo, si svojou príjemnou stredo
morskou atmosférou a ústretovým personálom už získal svojich opätovne sa
vracajúcich klientov. Oficiálna kategória hotela je 2*.
Poloha: priamo pri pláži, od ktorej ho delí len palmová promenáda, v centre letoviska
Podgora.
Hotel: recepcia, zmenáreň, výťah, klimatizovaná reštaurácia a kaviareň s terasou, ape
ritív bar, à la carte reštaurácia, TV miestnosť. Wi-Fi v lobby a koktail bare zdarma, trezor
v recepcii za poplatok. Parkovanie je možné v okolí hotela (za poplatok). Nákupné mož
nosti sú priamo na promenáde pri hoteli.
Izby: dvojlôžkové izby zariadené pôvodným nábytkom s možnosťou jednej prístelky, všet
ky majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, loggiu. Orientácia na morskú stranu na vyžiadanie
a za príplatok.
Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.
Pláž: kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky, ležadlá a vodné športy
na pláži sú za poplatok.
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AURORA

LABINECA

CHORVÁTSKO – PODGORA

CHORVÁTSKO – GRADAC
NOVINKA

od

265 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KLIMATIZÁCIA
V CENE

NÁPOJE K VEČERI
V CENE

PRI
PLÁŽI

BAZÉN

Hotel Aurora po rekonštrukcii izieb sa vyznačuje kvalitnými službami,
má výbornú polohu priamo na pláži a zároveň kúsok od centra mestečka
Podgora s obchodíkmi, reštauráciami, barmi a bohatými možnosťami zába
vy. Oficiálna kategória hotela je 3*.
Poloha: od pláže ho delí iba upravená palmová promenáda, 5 minút pešo do centra.
Hotel: klimatizovaný hotel má recepciu, aperitív a snack bar, výťah, reštauráciu s terasou
a výhľadom na more, vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky pri bazéne
za poplatok, vnútorný bazén (zatvorený od 1.7.-1.9.), saunu, zmenáreň, menšie parkovis
ko pre osobné autá za poplatok (obmedzený počet). Wi-Fi zdarma v celom hoteli.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky na morskú stranu. Súčasťou vybave
nia je LCD SAT TV, klimatizácia, kúpeľňa, WC, balkón.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, k večeri 1 nápoj
zdarma (2 dcl vína,2 dcl piva, 2 dcl nealka).
Pláž: štrkovo-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora, nádherným krištáľovým mo
rom, slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok. Široká ponuka vodných športov za poplatok.
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389 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

12
ALL
INCLUSIVE

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

BAZÉN

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Majestátny hotel s panoramatickým výhľadom na priezračne čisté more,
výbornou polohou priamo pri pláži a možnosťou spríjemniť si pobyt hotelo
vými animáciami. Oficiálna kategória hotela je 3*.
Poloha: hotelový komplex (hlavná budova a depandance) delí od pláže len miestna ces
ta, asi 1 km od Gradacu.
Hotel: recepcia (trezor za poplatok), výťah, zmenáreň, lobby bar, spoločenská miestnosť
s TV, reštaurácia s vonkajšou terasou orientovanou na more, vonkajší bazén so sladkou
vodou a slnečnou terasou (ležadlá v obmedzenom počte zdarma), Wi-Fi zdarma v celom
hoteli, menšie detské ihrisko, hotelové animácie pre deti aj dospelých, parkovisko (v ob
medzenom počte za poplatok cca 10 EUR/deň/auto).
Izby: klimatizované dvojlôžkové izby v hlavnej budove s jednou prístelkou a balkónom,
SAT TV, kúpeľňa s WC, sušič na vlasy, telefón a minibar.
Stravovanie: raňajky, obedy, večere podávané formou bufetu, čapované domáce alko
holické a nealkoholické nápoje v bare v čase 10.00 - 23.00 hod., poobedňajší a večerný
snack (v určenom čase).
Pláž: pekná štrková pláž s pozvoľným vstupom, ležadlá a slnečníky za poplatok, vodné
športy za poplatok.

LAGUNA

VILA INA-BABURA

CHORVÁTSKO – GRADAC

CHORVÁTSKO – BRAČ – SUPETAR
NOVINKA

HLAVNÁ BUDOVA

od

214 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
12
PRI
PLÁŽI

NÁPOJ
K VEČERI

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

Zachovalý hotelový komplex leží v prekrásnom prostredí borovicového po
rastu v blízkosti vyhľadávanej pláže Gornja Vala. Stredisko ponúka pestrú
paletu fakultatívnych výletov do okolia. Oficiálna kategória hotela je 2*.
Poloha: iba 10 m od kamienkovej pláže, od ktorej ho delí pobrežná promenáda vedúca
do centra mestečka Gradac, vzdialeného 700 m.
Hotel: klimatizovaná recepcia (trezor za doplatok), reštaurácia s terasou (časť klima
tizovaná), výťah, spoločenská miestnosť, barová kaviareň, TV miestnosť, Wi-Fi zdarma
v celom hoteli a parkovisko za poplatok (5 EUR/deň/auto). Počas sezóny je pripravený
program na terase hotela – živá hudba.
Izby: účelne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie kres
lo) sú orientované na morskú stranu, vybavené vlastnou kúpeľňou a sociálnym zariade
ním, SAT TV, telefónom a balkónom. Všetky izby sú situované v hlavnej budove. Detská
postieľka na vyžiadanie za príplatok. Klimatizované izby za poplatok.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, k večeri 1 nápoj zdarma
(2 dcl vína,2 dcl piva, 2 dcl nealka). Možnosť obedu za príplatok.
Pláž: pekná štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora. Bohatá ponuka vodných športov
a ležadlá so slnečníkmi na pláži za poplatok.

92 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

DOMÁCE ZVIERA
ZA DOPLATOK

Obľúbený apartmánový dom s rodinnou atmosférou leží v západnej časti
vyhľadávaného letoviska Supetar, len niekoľko minút od centrálnej pláže.
Ubytovanie je vhodné pre rodiny s deťmi aj skupinky, ktorí ocenia možnosť
pobytu na ľubovoľný počet nocí.
Poloha: približne 80 m od pláže a 200 m od centra letoviska Supetar. V blízkosti sa nachá
dza obchod, bankomaty, viacúčelové ihriská a množstvo kaviarní a reštaurácií.
Ubytovanie: apartmány sú na prízemí, 1. alebo 2. poschodí, majú klimatizáciu, SAT TV,
samostatný vchod, terasu alebo balkón na morskú stranu alebo do záhrady, kúpeľňu
s WC. V areáli sú dva kamenné krby a parkovisko zdarma. APP 1/4+1: dve 2-lôžkové spál
ne, kuchyňa s obývacím priestorom s možnosťou prístelky. APP 1/2+1: 2-lôžková spálňa,
kuchyňa s obývacím priestorom, možnosť prístelky v spálni alebo v kuchyni.
Stravovanie: bez stravy, možnosť dokúpenia raňajok, večerí alebo polpenzie v 4* hoteli
v blízkosti.
Pláž: okrúhliakovo-štrková pláž s pozvoľným vstupom je vhodná aj pre neplavcov, upra
vené plochy na slnenie, široká ponuka športových aktivít na pláži (za poplatok), ležadlá
a slnečníky za poplatok.
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