
 

1.5.-6.6. 

9.9.-30.9.

8.6.-27.6. 

29.8.-5.9.
27.6.-11.7. 12.7.-29.8.

19 € 23 € 26 € 29 € 8 € 18 €

Apartmány 

pro 4 resp. 

pro 6 osob

 v ceně v ceně 865 km 665 km

Křišťálově 

čistá voda, 

podloží 

kameny

Oblázky, 

skalnaté 

plochy

10 minut 

pěšky

Moře v 

přírodní 

rezervaci, 

bazén, gril

1.5.-6.6. 

9.9.-30.9.

8.6.-27.6. 

29.8.-5.9.
27.6.-11.7. 12.7.-29.8.

16 € 19 € 23 € 25 € 8 € 18 €

Apartmány 

pro 4 resp. 

pro 6 osob

 v ceně v ceně 865 km 665 km

Křišťálově 

čistá voda, 

podloží 

kameny

Oblázky, 

skalnaté 

plochy

10 minut 

pěšky

Moře v 

přírodní 

rezervaci, 

bazén, gril

* Ceny ubytování za osobu a noc, platí pro skupiny, které obsadí celý apartmánový dům (celkem 15 apartmánů), v plně obsazeném apartmánu pro 4 resp. 6 osob. 

Pokud je apartmán obsazený menším počtem osob, cena za osobu je vyšší - cena na vyžádání.

* Ceny jsou pro rok 2019. Na rok 2020 ještě nejsou fixně stanovené. Nicméně rok od roku se ceny upravují maximálně o 0-2 Euro/osoba.

* Ceny ubytování bez pobytových tax. Taxy jsou různé dle místa pobytu a jsou cca. 2 Euro/ osoba/noc  
* 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.

Apartmánový dům FLORA   

* 15 apartmánů - 7 apartmánů pro 2-4 osoby + 8 apartmánů pro 4-6 osob  

* Apartmán pro 2-4 osoby = Obývací pokoj s kuchyňským koutem, plně vybavenou kuchyní, sklokeramická varná deska, lednice s mrazničkou, rozkládací dvojlůžko, 

 (spí se na něm dobře!), klimatizace, televize, samostatná ložnice s manželskou postelí, koupelna se sprchou, umyvadlem, bidetem, WC, balkón se sezením

* Apartmán pro 4-6 osob = Obývací pokoj s kuchyňským koutem, plně vybavenou kuchyní, sklokeramická varná deska, lednice s mrazničkou, rozkládací dvojlůžko, 

 (spí se na něm dobře!), klimatizace, televize, 2x samostatná ložnice s manželskou postelí, koupelna se sprchou, umyvadlem, bidetem, WC, balkón se sezením

* Venkovní bazén (cca. 12x4 metry)

* Lehátka u bazénu

* Velký gril se sezením, gril je přímo vedle bazénu  

* Wi-Fi

Premantura

* vesnička s atmosférou, nepřeberné množství restaurací s výtečnými večeřemi, vše potřebné k nakoupení v místě, nákupy za výrazně levnější peníze v Lidlu v Pule (cca.8 km)

* koupání v přírodní rezervaci Kamenjak (úplná jižní špička Istrije, koupete se buď v levé, nebo pravé části Istrije). Vstup do rezervace zdarma (nejbližší koupání cca.10 minut pěšky), 

vjezd auta do přírodní rezervce 60-80 kuna/ auto/ den

* křišťálově čistá voda, 5 oblázkových pláží (v různých částech poloostrova Kamenjak) i s barem a jednoduchým občerstvením, točeným pivem, nanuky …., skaliska, sosny…

Výlety

* hlavně do Puly (cca. 8 km) - 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 (69 km) - www.aquacolors.eu, možné spojit s návštěvou Rovinje ve večerních hodinách

* Rovinj (55 km) s historickým centrem

Apartmány FLORA, 

Premantura, ISTRIA APARTMÁN 

PRO 6 OSOB

Snídaně 

bufet - 

nepovinná

Snídaně 

bufet

Povlečení/ 

osoba/ 

pobyt

Vzdálenost z

Apartmány FLORA, 

Premantura, ISTRIA - 

APARTMÁN PRO 4 OSOBY

Ubytování* - osoba/ 1 noc - při plné obsazenosti 

apartmánu 6 osobami
Večeře

Typ 

ubytování

Závěrečný 

úklid/ 

ubytovací 

jednotkuCHORVATSKO

Povlečení/ 

osoba/ 

pobyt

Vzdálenost zZávěrečný 

úklid/ 

ubytovací 

jednotku

Moře Pláž
Pláž x 

Ubytování
Nej…

Praha Bratislava

Moře Pláž
Pláž x 

Ubytování
Nej…

Praha Bratislava

Nabídka pro rok 2020
Ubytování* - osoba/ 1 noc - při plné obsazenosti 

apartmánu 4 osobami Večeře - 

nepovinná

Typ 

ubytování
CHORVATSKO



* Lodí na Limský kanál - "fjord" u Rovinje nebo lodí na Brijuni (rezervace)


