Nabídka pro rok 2020

CHORVATSKO

MOBILEHOME
Resort BIJELA UVALA, Poreč,
ISTRIA

Ubytování* - osoba/ 1 noc při plné obsazenosti Mobilehomu I = 5 nebo 6 osobami a
Mobilehomu A+ = 4 nebo 5 osobami
04.07.18.04.-30.05. 30.05.-27.06. 27.06.-04.07.
11.07.11.07.**
05.09.-27.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
15.08.**
15.08.-22.08.

11 €

23 €

29 €

36 €

40 €

Vzdálenost z
Snídaně - Večeře detail
detail
Typ
viz.
viz.
ubytování
příloha příloha

6€

8€

Mobile
home pro 46 osob

Závěrečný
Povlečení/
úklid/
osoba/
ubytovací
pobyt
jednotku

50 €

8€

Praha

Bratislava

816 km

*Ceny ubytování za osobu a noc, platí pro skupiny 30 osob a více, v plně obsazeném mobilehomu.
Pokud je mobilehome obsazený menším počtem osob, cena za osobu je vyšší-na vyžádání. Potřebné vlastní ručníky.
*Ceny ubytování bez pobytových tax. Taxy jsou různé dle místa pobytu a jsou cca. 2 Euro/ osoba/noc
MOBILEHOME - pouze pobyty na 4 noci nebo na 7 nocí ** Animace pouze ve vysoké sezóně

* Cenovou nabídku v CZK zašleme na vyžádání a na základě specifikace parametrů Vaší poptávky. Při změně kurzu Kč/ Euro (oproti srpnu 2019) si vyhrazujeme právo na úpravu ceny.
* Stravování v hlavní restauraci - příkladové menu viz. samostatná nabídka. Snídaně servírovaná, večeře servírovaná
** V těchtoo termínech pouze Mobilehome I
Mobilehome I
* pro 6 dospělých osob nebo dětí
* klimatizace
* 1x ložnice s manželskou postelí 160x200 cm
* 2x ložnice s oddělenými lůžky
* 32 m2 obytné plochy (8x4 metry)

Mobilehome A+
* pro 4 dospělé osoby nebo děti + možné další 1 dítě na palandě
* klimatizace
* 1x ložnice s manželskou postelí
* 1x ložnice s oddělenými lůžky a menší palandou
* 24 m2 obytné plochy (8x3 metry)

* koupelnna se sprchovým koutem
* samostatné WC
* obývací místnost

* koupelnna se sprchovým koutem + WC
* kuchyň s obývací místností
* kuchyňská linka se sporákem a nádobím
* myčka nádobí
* mikrovlnná trouba
* nádobí, jídelní nádobí, sklo atd… pro 6 osob
* krytá dřevěná terasa
* fén

* kuchyň s kuchyňskou linkou se sporákem a nádobím

* myčka nádobí
* mikrovlnná trouba
* nádobí, jídelní nádobí, sklo atd… pro 6 osob
* krytá dřevěná terasa

Areál Bijela Uvala
* Více restaurací, Wi-Fi, 4 bazény, dětské animace (sezóna), animace pro dospělé (sezóna), sportovní hřiště, hřiště na beachvolleyball (bez poplatku),
grilovací možnosti, minigolf, tenis (poplatek), pingpong (poplatek), kompletní zázemí sprch, toalet atd.., sprcha na pláži, lehátka na pláži a u bazénu za poplatek, obchody atd…
* Průzračná voda v moři, oblázkové pláže, betonové rovné plochy, sklaliska
Výlety
* hlavně do Puly (cca. 50 minut autem) - 2.největší koloseum - hned po tom v Římě, historické centrum + akvárium + přístav + velká tržnice - čerstvé ryby, čerstvé ovoce a zelenina,...
* s dětmi na gigantický aquapark AQUACOLORS, Poreč (v místě) - www.aquacolors.eu, možné spojit s návštěvou Rovinje ve večerních hodinách
* Rovinj (cca. 40 minut autem) s historickým centrem
* Lodí na Limský kanál - "fjord" u Rovinje nebo lodí na Brijuni (rezervace)
* přírodní rezervace KAMENJAK (cca. 70 minut autem), koupání v přírodní rezervaci Kamenjak (úplná jižní špička Istrije, koupete se buď v levé, nebo pravé části Istrije).

616 km

Moře

Pláž

Pláž x
Ubytování

Nej…

Křišťálově
čistá voda,
podloží
kameny

Oblázky,
skalnaté
plochy,
plata

Přímo u
moře

ANIMACE**
4 bazény,
hřiště, volné
plochy

Vstup do rezervace zdarma ,vjezd auta do přírodní rezervce 60-80 kuna/ auto/ den

