Nabídka pro rok 2020
Vzdálenost z

Ubytování s bufetovou snídaní a bufetovou večeří v ceně* osoba/ 1 noc

CHORVATSKO
Resort CENTINERA, BANJOLE,
ISTRIA - HOTELOVÉ POKOJE PRO
2 DOSPĚLÉ OSOBY + přistýlka pro
1-2 děti NABÍDKA "SKUPINA"

28.03.-02.05. 02.05-30.05. 30.05.-11.07.
11.07.-29.08.
19.09.-24.10. 12.09.-19.09. 29.08.-12.09.

34 €

38 €

43 €

59 €

Typ
ubytování

Hotelové
pokoje pro 2
dospělé + 12 děti na
přistýlce

Závěrečný
Povlečení/
úklid/
osoba/
ubytovací
pobyt
jednotku

v ceně

v ceně

Praha

860 km

Bratislava

660 km

Moře

Pláž

Pláž x
Ubytování

Nej…

Křišťálově
čistá voda,
podloží
kameny

Oblázky,
skalnaté
plochy,
plata

Přímo u
moře

ANIMACE**,
hřiště, volné
plochy, krytý
bazén***

SLEVY PRO DĚTI, UBYTOVANÉ NA PŘISTÝLCE (ROZKLÁDACÍ GAUČ)
s plně platícími RODIČI NA POKOJI
Věk dítěte
Sleva %
0-9,99 let
50%
10-13,99 let
30%
14-17,99 let
20%
* Ceny ubytování za osobu a noc, platí pro skupiny 50 osob a více, v plně obsazeném pokoji.
Jedná se o nabídku"SKUPINA" pro kombinované skupiny = dospělí a Děti v přibližně stejném % zastoupení dospělých a dětí.
NEJEDNÁ SE O NABÍDKU PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY A PRO KOLEKTIVY, KDE VÝRAZNĚ PŘEVLÁDAJÍ DĚTI A STUDENTI. PRO TY PLATÍ V RESORTU CENTINERA NABÍDKA "ŠKOLY"
Příplatek za 1L pokoj = 12 Euro/ osoba/ noc.
* Ceny ubytování bez pobytových tax. Taxy jsou různé dle místa pobytu a jsou cca. 2 Euro/ osoba/noc
** Animace pouze ve vysoké sezóně *** Krytý bazén pouze mimo sezónu
* 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.
Resort/ pokoje
* 2L pokoje (postele 2x90x200 cm),s balkónem i bez balkónu (cca.20 m2). Možnost 1-2 přistýlek pro děti. Pokoj s 1 přistýlkou cca. 25m2. Pokoj s 2 přistýlkami vždy s balkónem, cca. 25m2
* 4L pokoje - rodinné pokoje s balkonem, cca. 30m2, 2x 2L pokoj, velikost lůžek 160x200 cm
* klimatizace, TV/SAT, WIFI, koupelna se sprchou a WC, fén, minibar, výhled na moře, pokoje s balkónem mají na balkóně sezení
* oblázkové pláže a betonové plochy na ležení u moře, s průzračnou mořskou vodou
* v moři vystavěný aquapark s nafukovacími atrakcemi pro děti
* cca. 10 minut od resortu velké sportovní centrum s beachvolleybalem, tenisem, basketem a fotbalem
* bohaté bufetové snídaně a večeře v ceně, v ceně večeří je v průběhu jídla pivo, rozlévané víno, nealko nápoje, voda
* café& beach bar na terase nad mořem
* blízko na koupání v přírodní rezervaci KAMENJAK s křišťálově čistou vodou
Výlety
* hlavně do Puly (cca. 6 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 (65 km) - www.aquacolors.eu, možné spojit s návštěvou Rovinje ve večerních hodinách
* Rovinj (cca. 52 km) s historickým centrem
* Lodí na Limský kanál - "fjord" u Rovinje nebo lodí na Brijuni (rezervace)
* přírodní rezervace KAMENJAK (cca. 3 km), koupání v přírodní rezervaci Kamenjak (úplná jižní špička Istrije, koupete se buď v levé, nebo pravé části Istrije).
Vstup do rezervace zdarma ,vjezd auta do přírodní rezervce 60-80 kuna/ auto/ den

