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OBCHODNÉ ZASTÚPENIE:

DIEŤA ÚPLNE ZDARMA
Ponuka platí pre jedno dieťa na prístelke ubytované s 2 dospelými 
osobami pri záväznej rezervácii do 31.3.2018. Dieťa má zdarma 
ubytovanie, polpenziu a  dopravu. Zľavy sa vzťahujú na hotely Alba, 

Adriatic, Rivijera, Biokovka, penzion Knezovič, hotelový komplex Alem. Uve-
dená zľava platí pre nasledovné termíny: 8.6.-17.6., 15.6.-24.6., 22.6.-1.7., 
24.8. - 2.9., 31.8.-9.9. (dieťa platí len komplexné cestovné poistenie).

Vernostná zľava 2 % Verní zákazníci Riatour ktorí s nami cestovali viac krát si môžu k zľave 
First minute pripočítať 2 % do 1.4.2018.

Dodatočná zľava 3 %
V prípade zaplatenia 100% ceny zájazdu priamo pri objednávke zájazdu Vám 
poskytneme navyše k ostatným zľavám 3 % zľavu zo základnej ceny zájazdu pri 
úhrade celej ceny zájazdu do 1. 4. 2018.

Špeciálna zľava 10 % Platí pre vybrané hotely označené príslušným piktogramom do 1.4.2018.

ZĽAVY 2018 Kontaktné adresy a predajné miesta

Od 2.4. poskytneme zľavu 5 % z katalógovej ceny zájazdu ak klient využil našej služby po druhýkrát, 7 % pri využití služieb po 
tretí krát a 10 % pri využití služieb viac ako  tri krát. Vernostnú zľavu nie je možné využívať pri ponukách last minute, fi rst minute a 
špeciálnej cene.

First minute 28 %        2 % 3 % 23 %        2 % 3 % 18 %        2 % 3 % 13 %        2 % 3 %

do 31.12.2017 do 31.1.2018 do 28.2.2018 do 31.3.2018

Rodinné
izby

Možnosť ubytovania rodiny 
s 2 alebo 3 deťmi.

Neprekonateľná 
cena

Dieťa s ubytovaním 
a stravou zdarma.

Špeciálna
zľava

Na vybrané hotely 
pri 100% úhrade.

Nápoje 
v cene

Zariadenia ktoré majú 
k polpenzii nápoje v cene.

All 
inclusive

Vybrané hotely 
so stravovaním All inclusive.

Dieťa
zdarma 7=6

Vo vybraných zariadeniach 
platíte len 6 nocí a dostanete 7.

First minute zľava 
do 31. 3. 2018

First minute

-15%

First minute zľava platí pre každého klienta pri kúpe zájazdu do 1.4.2018. Zľavy platia na vyznačené zájazdy organizované CK 
RIATOUR v  roku 2018 pri uhradení 100 % do 1.4.2018. Výška zľavy sa  počíta zo základnej ceny zájazdu uvedenej v  katalógu, 
ku ktorej vám môžeme poskytnúť +2% vernostnú zľavu a +3% dodatočnú zľavu pri úhrade zájazdu do 1.4.2018 + špeciálna zľava.

Bratislava TURANCAR, Dunajská 38, 811 08  Bratislava, Tel:02/52926014, ba@turancar.sk

PROFITOUR,  Miletičova 3/a, Bratislava 2, Tel: 02/555 64094, objednavka@profi tour.sk  

BON POINT s.r.o. CA,  Priemyselná 8, 821 09  Bratislava, Tel: 0911 940 954, ingrid.madejova@gmail.com

Bardejov HERKULES agency s.r.o., Moyzesova 11, 085 01  Bardejov, Tel: 054/477 44 77,0948/335 184, Fax: 054/477 47 74, herkules@herkules.sk

Brezno Aventurine s.r.o., Rázusova 33, 977 01  Brezno, Tel: 048/611 25 66, Fax: 048/611 25 66,  aventurine@mail.t-com.sk

Čadca  ZAHRA - CA, spol. s r.o., Malá 2964/2c, 022 01 Čadca, Tel: 0918/722592, Fax: 041/4000148, vangelova.zahra@gmail.com

Detva Katkatours CK, Nám. Mieru 9, 962 12 Detva, Tel: 045/5454890, Fax: 045/5410420,  detva@katkatours.sk

AQUA Cestovná agentúra Mária Tannhauserová, M.R.Štefánika 70, 962 012  Detva, Tel/Fax: 045/5459696, ca.aqua@mail.t-com.sk 

Galanta REAL Ing. Karol Bosák, Ces. Agentúra, Sídl. JAS 5, 924 01 Galanta,  Tel/fax: 031/780 34 39, ckreal@ckreal.sk 

GITA, s.r.o., Šafárikova 1526, 924 01  Galanta, Tel: 031/780 21 06-8, 0915/841961-2, Fax: 031/780 21 06, gita@gita.sk

SPOROMED, s.r.o., Clementisove sady 1410/22, 924 01 Galanta,  Tel: 031/7806784, Fax: 031/7806786, kurucz@sporomed.sk 

Hlohovec AZ Cestovná agentúra, Pribinova 10, 920 01  Hlohovec, Tel/Fax:033/7331722, mobil 0915/759 535, 0917/520 826, ozemko@a-z.sk

Komárno TURANCAR,  Palatinova 31, 945 01 Komárno, Tel: 035/7777545, Fax:035/7777547, komarno@turancar.sk

G. & Sz. Gold spol. s r.o., Nám. gen. Klapku1, 945 01  Komárno, Tel/Fax:035/7733685, gsgoldtravel@mail.t-com.sk

Levice AVOKADO CA, Mlynská 7, 934 01  Levice, Tel: 0918/826 256, info@avokado.sk

Malacky  POHODA, M.R.Štefánika 105, 901 01  Malacky, Tel:0911/504666, Fax: 034/773 10 99, ckpohoda@ckpohoda.sk

Martin  SADOTOUR, M.R. Štefánika 48, 036 01  Martin, Tel/Fax43/4135609, sado@bb.telecom.sk 

AVANTI TOURS, Dúbravcova 3, 036 01  Martin,Tel:043/413 18 83, Fax: 043/4221337, avanti@enelux.sk

DIPOS TOUR-Želmíra Sládeková, M.R.Štefánika 4, 036 01  Martin, Tel: 043/423 75 04, 043/423 75 04, dipostour@dipostour.sk

Myjava CK MALKO POLO s.r.o., Štefánika 936/38, 907 01  Myjava,Tel:034/621 40 64, Fax: 034/6666668, zajazdy@letenky.sk 

ALA TOUR CA, M.R.Štefánika 931/52, 907 01  Myjava, Tel/Fax: 034/6541208, 0915/841 718, alatour.my@gmail.com

Nitra HappyTravel.sk, s.r.o., CK, Štúrova 53, 949 01 Nitra , 037/6575 888, 65 75 444, Fax: 037/6421 919, Info@happytravel.sk   

Fun tour CA, PRO fun s.r.o, Štefánikova 7, 949 01  Nitra, Tel: 037/6525331, 037/6525331, funtour@funtour.sk 

Nové Mesto n/Váh. Katkatours CK, Hviezdoslavova 20, 915 01  Nové Mesto n/Váhom, Tel: 032/7715122, Fax:032/7715155, katkatours@katkatours.sk

Nové Zámky Slovturist, s.r.o., Komárňanská ulica č. 16, 940 01  Nové Zámky, Tel: 035/6449251, Fax: 035/6449250, slovturist@stonline.sk 

Pezinok BITTNER Travel, s.r.o., Holubyho 31, 902 01 Pezinok, Tel:09 18 39 10 24, bittnertrave@bittnertravel.sk 

 LOTUS TRAVEL CA, Meisslova 6, 902 01  Pezinok, Tel/Fax: 033/6405394, info@lotustravel.sk 

Pov. Bystrica RIATOUR Janka Danková, Centrum 29/34, Nám. A. Hlinku,  017 01  Považská Bystrica, Tel/Fax:00421-42-4329885, e-mail: dankova.j@riatourck.sk 

EURO TRAVEL CA, Stred 60/55, 017 01  Považská Bystrica, tel. 042 4320493,  0903944307, eurotravel@mail.t-com.sk

Piešťany CA Zeina Ltd. - Andrea Strančíková, Piešťany, tel.: 0903 289964, ca-zeina@ca-zeina.sk

Prievidza EASYTRAVEL, s.r.o., Moyzesa1, 971 01  Prievidza, Tel.:046/5425740, Fax: 046 5424 342, e-mail: info@easytravelonline.sk

BAMBY tour, Námestie slobody 1, (OD PRIOR  / 971 01  Prievidza, Tel: 046/542 58 54, Fax: 046/5425854, bambytour.ca@mail.t-com.sk  

CA GLOBUS, Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, Tel/Fax: 046/5441551,  globus.ca@mail.t-com.sk 

Senec BITTNER Travel, s.r.o., Lichnerova 19, 903 01   Senec, Tel/Fax:02/45927282, bittnertravel@bittnertravel.sk

HELLAS TRAVEL, s.r.o., J. Kráľa 739, 905 01  Senica, Tel: 034/6516614, 0944/104 333,  hellastravel@hellastravel.sk

 Agentúra Zájazdy.sk, spol. s r.o., Námestie Oslobodenia 5, 905 01  Senica, Tel:0800/123410, Fax:02/20 665 451,  zajazdy@zajazdy.sk 

Senica ZÁJAZDY, Nám. Oslobodenia 5, 905 01 Senica, tel.: 0800 123410, zajazdy@zajazdy.sk

Skalica SLOVAKIA-TOUR, Potočná 118, 909 01  Skalica, Tel./Fax : 034/6646810, mobil : 0911/293010, slovakia-tour@mail.t-com.sk

AMA Travel, spol. s r.o., Nám. Slobody 32. 909 01  Skalica, Tel:034/6600324, Fax:034/6682964, amatravel@amatravel.sk 

Spišská Nová Ves LAGUNA TOUR, Zimná 45,  052 01  Spišská Nová Ves, Tel:053/4410 859, cklagunatour@stonline.sk

Stará Ľubovňa  D.J.K s.r.o., Popradská 6, 064 01  Stará Ľubovňa, Tel: 052/43 266 20 /21, Fax:   052/43 266 20,  djk@djk.sk 

Šaľa  RECES, s.r.o., Budovateľská 32, 927 01  Šaľa, Tel/Fax: 031/7899791, ca-reces@reces.sk

Štúrovo KING TOURS-Mária Tolgyesiová, Hlavná 10, 943 01  Štúrovo, Tel: 036/751 05 30, fax: 036/751 05 30, agentura@kingtours.sk 

Topoľčany TURANCAR, ul. Cyrila a Metoda 4648/3 30, 955 01  Topoľčany, Tel:038/5320918, Fax:038/5320920, topolcany@turancar.sk

Trenčín TURANCAR,  Mierové nám. 36, 911 01  Trenčín, Tel:032/7431534, Fax: 032/7431539, trencin@turancar.sk

FOX CA, Farská 5, 911 01  Trenčín, Tel: 032/286 5555, 032/286 5556, foxca@slovanet.sk

Veľký Krtíš GoSt s.r.o., Nemocničná 22,  990 01  Veľký Krtíš, Tel:0915/722 755,  047/3818191, ck@gost.sk 

Zvolen Cestovná agentúra KATKA s.r.o., Trhová 1, 960 01 Zvolen, Tel:045-5326727, 0905 219 900, agenturakatka@stonline.sk, 

Žilina SMART TRAVEL,Ing. Katarína Turčanová- TO SMART, Národná 3, 010 01  Žilina, Tel: 041/5003254, Fax: 041/5003255,  tosmart@tosmart.sk

TURANCAR, Zaymusova 72, 010 01  Žilina, Tel:041/5007808-9, 0911/791 001, Fax: 041/5007810,  zilina@turancar.sk 

SELINAN s.r.o., Burianova medzierka 4, 010 01  Žilina, Tel: 041/5620789, Fax: 041/5623171, selinan@selinan.sk

AQUA TOUR, J. Vuruma 144, 010 01  Žilina, Tel: 041/5625057, Fax:   041/5625058, aquatour@isternet.sk 

Garancia neprekonateľnej ceny
CK Riatour ako jedná z najstarších cestovných kancelárii prichádza s novou ponukou  Neprekonateľná cena .  Všetky hotely označené 
touto ikonou  si môžete zakúpiť za cenu ktorá sa už nebude opakovať. Dávame nový smer  cenám ktoré sú reálne pri platbe za skorý 
nákup. Všetky tieto ponuky budú od 1. 4. 2018  drahšie  o 10%  a deti  ktoré sú v ponuke  zadarmo do 12 rokov budú musieť  platiť  
minimálne 50%  ceny. Touto víziou  chceme klientom ukázať že si naozaj vážime  klienta ktorý si platí dovolenku včasne  a zároveň 
garantujeme že cenu ktorú  zaplatil na hotel označený  Neprekonateľná cena nedostane  nikto kto si príde dovolenku rezervovať pár 
dní pred odchodom.  Takto označené hotely sú buď  vypredané alebo sú pri objednávke od 1. 4. 2018 drahšie. Je to systém ktorý už 
dávno funguje pri predaji leteniek.  K neprekonateľnej cene si môžu naši verní klienti pripočítať  vernostnú zľavu 2%.

Zľava na vybrané hotely 
do 31. 3. 2018.

www.riatour.com
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Dôležité informácie OBSAH

Dovolenkové pobyty 
autobusovou dopravou
Sú poskytované do letovísk v  Chorvátsku. 
K  niektorým destináciam sú zvozové trasy 
a  klienti majú garantovanú kvalitu autobusu 
od hranice SR. Každý cestujúci musí mať vlast-
né sedadlo (aj deti do 2 rokov). Ubytovanie 
nesúvisí priamo s  dopravou. Hotel alebo za-
hraničný partner nemá povinnosť poskytnúť 
klientom izbu alebo apartmán pred nástupom 
na ubytovanie a po odchode z ubytovania. 
V zmluve je uvedený deň odchodu na dovolenku 
zo Slovenska a deň príchodu späť na Slovensko.

Dovolenka na splátky
bez navýšenia
– záloha pri rezervovaní len 40 € do 31.3.2018. 
Pre klientov, ktorí uprednostňujú platbu formou 
splátok, ponúkame už tradične dovolenku na 
splátky bez navýšenia. Dovolenka Vám bude 
rozdelená na 4-5 splátok. Poslednú splátku stačí 
uhradiť 35 dní pred nástupom. Na dovolenky na 
splátky sa nevzťahujú zľavy.

Program: 10 - dňových
dovolenkových zájazdov
1. deň: odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách, 2. deň: príchod do Chorvátska, uby-
tovanie, 3. - 8. deň: voľný program s mož-
nosťou absolvovania fakultatívnych výletov, 
9. deň: po raňajkách uvoľnenie izieb, prípad-
ne apartmánov, vo večerných hodinách odchod 
z letoviska, 10. deň: príchod na Slovensko v dopo-
ludňajších hodinách.

Delegát
CK RIATOUR má v letoviskách delegáta, alebo 
stáleho zástupcu pre klientov CK RIATOUR, 
ktorý má určené informačné dni a hodiny 
v jednotlivých hoteloch a letoviskách. Mimo in-
formačných hodín ho môžu klienti CK RIATOUR v 
prípade potreby a neodkladnej záležitosti kon-
taktovať na jeho mobilný telefón. Číslo telefónu 
je uvedené v pokynoch, na informačnej tabuli, 
alebo v informačnej knihe.

Telefonický servis - NON STOP
Počas letnej sezóny obdržíte s informáciami 
o zájazde aj telefónne číslo, na ktoré môžete 
volať v prípade nepredvídaných okolností.
 
Darčeková poukážka
CK Riatour pripravila darčekové poukážky 
v rôznych nominálnych hodnotách, ktoré mô-
žete darovať k rôznym jubileám a sviatočným 
príležitostiam.

10 dní

CHORVÁTSKO
Zľavy

Dôležité informácie 1

Mapa 2-3

Nástupné miesta, trasy a poplatky 4

Výlety 5

Poreč - Zelena Laguna 6-8

Pula - Banjole 9

Poreč a Červar 10

Ostrov Krk - Šilo, Klimo 11

Crikvenica, Selce 12-13

Ostrov Rab - San Marino 14

Ostrov Pag - Gajac 15

Zaton 16

Sv. Filip i Jakov 17

Biograd na Moru - hotely 18-19

Biograd na Moru - apartmány 20-21

Vodice 22-26

Solaris 27

Omiš 28

Makarska 29

Baško Polje 30

Baška Voda, Podgora 30-31

Makarska - apartmány 32

Gradac 33

Zmluvné vzťahy 34-35

Poistenie 36

Počas obdobia od 01. 12. 2017 až do 1. 4. 2018 si môžete  vyberať a meniť  Vaše požiadavky na všetky 
letecké, autobusové a individuálne zájazdy, ktoré sa nachádzajú v ponuke  na sezónu 2018 všetkých 
slovenských a niektorých českých a rakúskych CK. Zájazd musí byt zakúpený priamo v CK Riatour. 
Záloha  Vám bude zohľadnená pri záväznej rezervácii a uzatvorení zmluvy. Nevybrali ste si alebo 
nemôžete vycestovať? Nevadí zálohu Vám vrátime v plnej sume, ale len v prípade ak nebola ešte 
uzatvorená  Zmluva  o obstaraní zájazdu. Všetky dovolenky nádete na www.riatour.com.

Pobyty individuálnou
dopravou
V zmluve a na voucheri (ubytovací poukaz) je 
uvedený začiatok a koniec pobytu v príslušnom 
zariadení.

8 dní

Vyberte si dovolenku podľa Vašich predstáv 
a zaplaťte zálohu len 50€ ! 
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OSTROV PAG - leží v južnej časti Kvarnerské-
h o  z á l i v u .  S e v e r o v ý c h o d n ú  č a s ť  o s t r o -
va tvorí vysoké skalnaté pohorie pokryté ried-
kou zeleňou. Juhozápad ostrova je skalnatý, 
v okolí vybudovaných letovísk pokrytý nízkymi 
borovicami. Podnebie je výrazne stredomorské. 
Ostrov je známy ťažbou soli a výrobou pažského 
syra. Na ostrov sa môžete dostať zo severu trajek-
tom z mestečka Prizna. Na juhu je spojený s pevni-
nou mostom pri mestečku Miskoviči. Záujemcom 
o históriu doporučujeme návštevu hlavného mesta 
Pag, ktoré patrí k jedným z mála miest postavených 
podľa plánu. Plán vypracoval najznámejší chorvátsky 
gotický staviteľ a sochár Juraj Dalmatinac.

OSTROV RAB - patrí k najpríťažlivejším ostrovom 
Jadranu. Nachádza sa v Kvarnerskom zálive. Od pev-
niny je oddelený Velebinským kanálom. Na ostrov 
sa dostanete z Jadranskej magistrály trajektom 
Jablanac - Rab za cca 20 minút. Na juhozápadnom 
pobreží je veľa zelene a prekrásne štrkovo - piesko-
vé pláže. Pobrežie je členité s veľkým množstvom 
čarokrásnych zátok. Medzi najvyhľadávanejšie 
letoviská patria Barbat, Banjol, Supetarska Draga 
a Lopar. Ostrov Rab je známy veľmi priaznivou klímou 
s vysokým počtom slnečných hodín a je považovaný 
za jeden z najpríťažlivejších chorvátskych ostrovov 
pre letnú dovolenku. Mesto RAB je hlavným mestom 
ostrova. Nachádza sa tu veľa historických zachovalých 
pamiatok.

PAKOŠTANE, SV. FILIP I JAKOV A PIROVAC - menšie 
letoviská s typickou prímorskou atmosférou, ktoré sa 
nachádzajú 25 - 30 km južne od Zadaru. Pobyt spríjem-
ňujú kaviarne, reštaurácie a pohostinnosť domáceho 
obyvateľstva, kde vás ponúknu vínom, ovocím a rybou 
priamo z tejto lokality.

Chorvátsko sa stalo najobľúbenejšou turistickou 
destináciou Slovákov. Ročne túto krajinu navštívia 
milióny tu ris tov. Chorvátsko sa zaradilo medzi na j-
ú speš nej šie turistické destinácie v Stre do ze mnom 
mori. Veľkou výhodou pre slo ven ské ho turistu je 
predovšetkým blíz kosť Jad ran ské ho pobrežia a v sú-
čas nos ti i ply nu lá preprava cez Maďarsko a Chorvátsko. 
Čaká Vás dovolenka v kráľovstve slnka, s priezračne 
čistým morom, malebnými zá to ka mi, piesočnatými 
i skalnatými plážami a krásnou prírodou. Ponúkame 
Vám uby to va nie v čarovných letoviskách, v kto rých 
žijú pohostinní ľudia hovoriaci príbuzným jazykom 
a mentalitou podobnou slo ven ské mu národu.

POREČ - je jedno z najkrajších a najznámejších le-
to vísk na západnej strane Istrijského polostrova. 
V historickom jadre mesta sú veľmi vzácne pamiatky 
z čias, keď toto územie osídľovali Rimania. Pria-
mo v centre sa na chád za Bazilika Sv. Eufrasie 
zo 6. storočia. Pre chádz ka starobylými uličkami 
s množstvom ka vi ar ní a zábavných podnikov 
patrí k nezabudnuteľným zážitkom z dovolen-
ky. Dnešný Poreč je typickým mestom turistiky 
s prvotriednym športovým vy ba ve ním. Náv-
števníkom je k dispozícii 175 te ni so vých kurtov 
a skoro každý hotel má vo výbave saunu a fitness 
centrum.

CRIKVENICA - letovisko má viacstoročnú turistickú 
tradíciu. Výborné klimatické podmienky, čisté more 
a ovzdušie je vhodné aj pre alergikov počas celého 
roka. V roku 1412 postavili frankopanské knieža-
tá v Crikvenici kláštor a darovali ho rádu Paulí-
nov. Zrekonštruovaná budova kláštora slúži dnes 
na rekreačné účely - hotel Kaštel. Pláže v Crikvenici 
sú z drobných kamienkov, miestami piesočnaté s 
pozvoľným zostupom do mora alebo vybetónované. 
Mesto ponúka svojim hosťom množstvo reštaurácií, 
barov, discoklubov, športových zariadení, konajú sa 
tu zábavné podujatia, rybárske slávnosti. Turisti môžu 
podnikať rôzne výlety na okolité ostrovy.

BIOGRAD NA MORU - letovisko sa nachádza v blíz-
kosti národných parkov Kornati, Paklenica, Plitvice, 
Krka a Vranského jazera. Prekrásne štrkovo piesočnaté 
pláže, priezračné more a  bohatý spoločenský život 
predurčuje toto letovisko medzi najvyhľadávanejšie 
na chorvátskom pobreží.

VODICE - pôvodne malé rybárske mestečko ob-
klopené vinicami. Dnes rušné letovisko a častý cieľ 
turistov. V prostredí nádherných pláží z drobných 
kamienkov i piesku a malých zálivov zabudnete 
na problémy všedného dňa.

RIVIÉRA OMIŠ - sa rozprestiera 10 km severne 
a 15 km južne od Omiša. Priamo v Omiši nájdete 
prekrásne pieskové pláže s pozvoľným zostupom 
do mora. Mestečko s prístavom sa nachádza pri ústí 
rieky Cetiny, 25 km južne od najväčšieho dalmatín-
skeho mesta Split. História Omišu sa viaže hlboko 
do čias Rimanov. V 12. a 13. storočí bol opevneným 
mestom pirátov, ktorí ohrozovali ďaleké okolie 
na pevnine a ostrovoch. Z benátskych čias sa za-
chovala impozantná zrúcanina pevnosti Mirabela. 
Za návštevu stojí aj kostol Svätý Ján Nepomuk 
zo 17.storočia, ktorý sa nachádza na námestí. Mes-
tečko je známe veľkou tržnicou, množstvom kaviarní, 
taverien a reštaurácií. Šport a zábava: najväčšou atrak-
ciou je splavovanie rieky Cetiny, ktoré je profesionálne 
organizované ako celodenný výlet.

MAKARSKÁ RIVIÉRA - medzi zátokou Vrulja a Gra-
dacom v dĺžke 60 km sa rozkladá Makarská riviéra 
- turistické srdce Dalmácie, s letoviskami Baška Voda, 
Makarska, Tučepi, Podgora, Živogošče a Brela. Pod 
bielym kameňom vysokého pohoria Biokovo čakajú 
na turistov storočné olivové háje, krištáľovo čistá voda, 
prekrásne pláže z drobných bielych kamienkov lemo-
vané zelenými borovicami, píniami a hlavne dostatok 
nových kvalitných hotelov s vysokou úrovňou služieb. 
Náš tip: Dovolenka s čarovnou atmosférou.

Selce
Novi Vinodolski

Petrčane

Sv. Filip i Jakov

Pakoštane

Solaris

Duće
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Podgora
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Baška Voda
Baško Polje

Gradac
Igrane

Červar Porat

„Vitajte na Jadrane”
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„Dobro došli na Jadran“
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Poreč 650 km
Pula 700 km
Krk 690 km
Crikvenica 680 km
Selce 685 km
Ostrov Pag 700 km
Ostrov Rab 720 km

Zadar 750 km
Biograd na M. 780 km
Vodice 800 km
Šibenik 810 km
Omiš 890 km
Split 900 km
Makarska 925 km
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MENA
Chorvátskou menou je KUNA / HRK /
1 KUNA = 100 lipa
Kurz: 1 € = 7,53 KUNA (november 2017)

CHORVÁTSKO AUTOM
DOKLADY - pre výjazd do Chorvátska motorovým 
vozidlom je potrebný občiansky preukaz, ale-
bo pas, vodičský preukaz, technické osvedčenie 
a zelená karta

TRASY A POPLATKY
Kvarner: Maďarsko - hraničný prechod MURSKO 
SREDIŠĆE alebo GORIČAN, VARAŽDIN, ZAGREB, 
KARLOVAC, RIJEKA. Poplatky: 80-90 KUNA/ 1 smer 
Crikvenická riviéra, ostrov Rab a Pag.
Istria: Rakúsko - hraničný prechod ŠENTIJ, MARIBOR, 
LJUBLJANA, KOPER, POREČ. Poplatky: v Rakúsku 
známka na 10 dní 9 €, v Slovinsku 15 €/ diaľničná 
známka na týždeň, 1 mesiac 30 €.
Dalmácia: Maďarsko: hraničný prechod MURSKO SRE-
DIŠĆE alebo GORIČAN, VARAŽDIN, ZAGREB, KARLO-

DOPRAVA A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA DALMÁCIA

CESTOVNÉ POISTENIE

PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA POREČ, PULA, A **DALMÁCIA

HOTELOVÉ UBYTOVANIE TYPY: 1/1 - jednolôžková izba  1/2 - dvojlôžková izba  izba 1/2+1 - dvojlôžková izba s prístelkou  apartmány a rodinné izby 1/2+1+1 uby-
tovanie pre 3 - 4 osoby  os. základné lôžko - cena pre 1 osobu v 2-lôžkovej izbe  prístelka - cena pre 3. lôžko v izbe  dieťa prístelka do 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15 rokov 
- dieťa ubytované s 2 dospelými osobami  dieťa základné lôžko - dieťa ubytované s jednou dospelou osobou  dieťa zdarma - dieťa ubytované s 2 dospelými osobami 

 dieťa bez nároku na služby - zdarma - ubytované s 2 alebo 3 dospelými osobami bez nároku na lôžko a stravu  Štruktúra ubytovania: MS - morská strana, PS - izba 
situovaná výhľad park, BPS - izba s balkónom s výhľadom na park, BMS - izba s balkónom situovaná na more, BPM - izba s priamym pohľadom na more, FA - rodinné izby, 
APP - hotelová izba, alebo apartmán, ŠTANDARD - jednoduchšie ubytovanie, superior - luxusnejšie ubytovanie. APARTMÁNY:  Označenie ST - štúdio, A2, A3, A4, A5, 
A6, A7, A8  písmeno A označuje typ ubytovania - apartmán  číslovka: 2,3,4,5,6,7,8,12 označuje počet lôžok v apartmáne, B - balkón, MS - morská strana. Viac druhov 
izieb na www.riatourck.sk

Trasa: nástupné miesta (bez príplatku): Žilina - Pov. Bystrica - Púchov - Trenčín - Nové Mesto n Váh. - Piešťany - Trnava - Senec - Bratislava

KCP KOMFORT
EURÓPA SVET

KCP PLUS
EURÓPA SVET

vrátane insolvent. 2,5 €/os./deň 2,8 €/os./deň vrátane insolvent. 3 €/os./deň 3,3 €/os./deň

DALMÁCIA  Luxusný klimatizovaný bus, video, anatomické sedadlá, možnosť zakúpenia nápojov. Trasa: Slovensko - Maďarsko - Chorvátsko. Príplatok za dvojturnus 
30€, za samostatnú dopravu bez ubytovania 15 €.

Dunajská Streda - Trnava - Sereď: 6 €, Levice - Komárno - Nitra - Nové Mesto n. V. - Nové Zámky - Piešťany - Topoľčany - Trenčín - Humenné - Michalovce - Vranov n. 
T.: 8 €, B. Bystrica - Martin - Pov. Bystrica - Prievidza - Púchov - Ružomberok - Zvolen - Žiar n. H. - Žilina - Poprad - Snina - Levoča: 11 €, L. Mikuláš: 13 €. * V danom 
termíne sa autobusová doprava uskutoční pri minimálnom počte 24 osôb.

VAC, ZADAR - ŠIBENIK, SPLIT, MAKARSKA, DUBROVNIK. 
Poplatky: Platba v Kunách alebo €. 300 - 400 KUNA / 
tam aj späť. Tunel BRELA 20 Kuna /1 vjazd/auto.

POHONNÉ HMOTY
Pohonné hmoty je možno dostať bez problémov, aj 
na ostrovoch, na ben zí no vých čerpadlách, ktoré majú 
väčšinou nepretržitú prevádzku. V roku 2016 bola cena 
nafty približne 1,7 €, bez o lov na té ho benzínu približne 
1,5 €, ben zí nu Super bezolovnatého približne 1,6 € 
a benzínu Super 1,7 €

TRAJEKTY
Na ostrovy Pag, Dugi Otok, Ugljan, Brač a Hvar sa 
dostanete chorvátskou lodnou spoločnosťou Jadro-
linija, ktorá v letných mesiacoch premáva pravidelne 
každých 30 minút. Viac info na www.jadrolinja.hr
Orientačné ceny trajektov:

 ostrov KRK: Spojený mostom, poplatok obojsmer-
ný prejazd 12 €.

 ostrov PAG: Prizna - Žigljen: auto 7,5 €, 1 osoba  
1,5 €, alebo bezplatný prejazd most Zadar - Pag.

 ostrov RAB: Jablanac - Mišniak: auto 7,5 €, 1 osoba 
1,5 €. Lístky na trajekt si zabezpečíte bez problémov 
priamo v jednotlivých prístavoch. Platia sa v chorvát-
skej mene KUNA.

 ostrov HVAR: Split - Stary Grad: auto 73 €, 1 os. 11 €
 ostrov BRAČ: Split - Supetar: auto 10 €, 1 os. 4 €.

POMOC NA CESTÁCH
So žiadosťou o pomoc pri autonehode sa môžete 
obrátiť na chorvátsky au to mo to klub HAK, kde je ne-
pretržitá prevádzka - tel. č. 987. ďalej na políciu - tel. č. 
92, požiarnikov 93, prvú pomoc 94.
Ďalšie dôležité informácie:
V prípade akejkoľvek dopravnej nehody je bez-
podmienečne nutné udalosť nahlásiť polícii. Pokiaľ 
bolo vaše vozidlo po škode né už pred vstupom 
do Chorvátska, je potrebné túto skutočnosť oznámiť 
na hra nič nom prechode.
Uvedené informácie sú z konca roku 2017, nie sú zá-
väzné a majú in for ma tív ny charakter. Pomoc môžete 
žiadať aj na tel. č.: 112.

DÁTUMY NÁSTUPOV A ODCHODOV INDIVIDUÁLNOU DOPRAVOU
Nástup: 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.
Odchod 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.

DÁTUMY NÁSTUPOV A ODCHODOV AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
Nástup: *8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. *31.8.
Príchod 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Poznámka: informácie o ostatných termínoch v CK RIATOUR. V období do 24. 6. a od 2. 9. môže byť nástup na ubytovanie (privátne apartmány) v ľubovolný deň s 
ľubovolným počtom nocí (miniálny počet ubytovania 4 noci). 

CHORVÁTSKO - HOTELY DIEŤA ZDARMA

názov letoviska katalóg strana meno hotela zľava
Poreč-Zelená Laguna 6 Delfin do 12 rokov
Poreč-Zelená Laguna 7 Zorna do 14 rokov
Poreč-Zelená Laguna 8 Albatros do 14 rokov

Pula-Banjole 9 Centinera do 14 rokov
Crikvenica - Selce 12 Slaven do 6 rokov
Crikvenica - Selce 13 Katarina do 6 rokov

Crikvenica 13 Kaštel do 6 rokov
Sv. Filip i Jakov 17 Alba do 12 rokov
Sv. Filip i Jakov 17 Villa Donat a Depandence do 7 rokov

Biograd na Moru 18, 19 Ilirija a Kornati do 7 rokov
Biograd na Moru 19 Adriatic do 12 rokov

Vodice 27 Arausa - vily h. Punta, hotel Punta do 12 rokov
Makarska 29 Rivijera do 12 rokov
Makarska 29 Biokovka do 7 rokov

Baško Polje 31 Hotelový komplex Alem do 12 rokov
Baška Voda 31 Penzion Knezovič do 7 rokov
Baška Voda 32 TK Urania do 12 rokov
Baška Voda 32 hotel Podgorka do 10 rokov

Gradac 34 hotel Laguna do 12 rokov
Gradac 34 hotel Oaza do 12 rokov
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ISTRIA- POREČ-PULA
BENÁTKY - celodenný výlet loďou s  prehliadkou 
historickej časti Benátok. Národný park Brioni - pol-
denný výlet loďou. Národný park sa skladá zo 14 
ostrovov pokrytých bujnou zeleňou. Počas výletu 
fotografovanie safari, prehliadka etnograficko-arche-
ologického múzea a pozostatkov rímskej vily.
LIMSKI FJORD
Poldenný výlet loďou do najkrajšieho istrijského zálivu, 
ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou.
OSTROV KRK - VRBNIK
Poldenný lodný výlet do rybárskej dedinky na ostrove 
Krk, ktorá je známa aj pestovaním vynikajúceho bieleho 
vína Vrbička Zlatna Žlatina (Zlaté víno).
Počas pobytu na Dalmácii môžete absolvovať aj 
niektorý z nasledovných výletov:
NÁRODNÝ PARK PLITVICKÉ JAZERÁ
16 jazier vzájomne spojených úchvatnými vodopádmi. 
Jeden z  najnádhernejších národných parkov sveta 
pod patronátom UNESCO dnes predstavuje najväčšiu 
turistickú atrakciu v celom Chorvátsku. Plitvice i tento 
rok očakávajú svojich návštevníkov a ponúkajú: spev 
vodopádov, krištáľovo priezračnú vodu jazier a tisíce 
pruhov dúhových farieb vo vzduchu, vychádzajúcich 

z vodného oparu. Ponúkame Vám návštevu Plitvických 
jazier - jednodenný výlet v čase Vašej dovolenky na 
Kvarneri a Dalmácii.
NÁRODNÝ PARK PAKLENICA
Nachádza sa 45 km od Zadaru smerom k Rijeke v blíz-
kosti mesta Starigrad - Paklenica. Tvoria ho dva kaňony, 
ktoré príroda vytvorila v skalách Velebitu. Skutočný 
zážitok pre milovníkov prírody - máte možnosť kúpať 
sa v mori a súčasne sa venovať vysokohorskej turistike 
vychutnávajúc okolitú panenskú prírodu.
NÁRODNÝ PARK KORNATI
Národný park Kornati tvorí súostrovie zložené 
zo 125 ostrovov a ostrovčekov väčšinu neobývaných. 
Sú domovom viac než 200 rôznych druhov rastlín, náj-
dete tu až do výšky 100 metrov čnejúce strmé skaliská, 
alebo jazero so slanou vodou Telaščica.
NÁRODNÝ PARK KRKA
Oblasť okolo rieky Krka, ktorá pramení 43 km 
od Šibenika na úpätí horského masívu Dináre, bola 
pre svoje prírodné krásy vyhlásená za národný park. 
Najznámejší je Roški slap, miesto kde sa Krka na úseku 
dlhom 400 m v dvanástich vodopádoch rúti do hĺbky 
23,5m. Ešte krajší je možno Skradinsky Buk, zahŕňajúci 
17 vodopádov s kaskádami širokými až 100 m. Nad 

ním je jazero Visovačko a uprostred neho leží ostrov-
ček Visovac s kláštorom z 15. storočia.
ZADAR
Hlavné stredisko severnej Dalmácie - prekrásne sta-
robylé prístavné mesto, návštevníkov očaruje svojou 
históriou i moderným štýlom života.
ŠIBENIK
Sta robylé  mesto  na d ná dher ným zá l ivom 
pri ústí rieky Krky, preslávené Katedrálou Sv. Jakuba 
od staviteľa Juraja Dalmatinca.
TROGIR - SPLIT
Celodenný výlet autobusom, turisti spoznávajú 
dva najkrajšie skvosty histórie a kultúry v strednej 
Dalmácii.
DUBROVNIK
Celodenný výlet autobusom s prehliadkou historic-
kých skvostov mesta. Dubrovnik sa právom považuje 
za najkrajšie mesto na Jadrane, jednak vďaka mnohým 
kultúrnym a historickým pamiatkam mimoriadnej 
hodnoty. Dubrovník je najnavštevovanejšie letovisko 
na chorvátskom pobreží. V roku 1979 bolo mesto 
zaradené do celosvetového kultúrneho dedičstva 
organizáciou UNESCO.

Národný park Krka Národný park Kornati Plitvické jazerá

VÝLETY

Šibenik Zadar Dubrovnik
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POLOHA: 5 km južne od centra Poreča v  stredisku 
Zelena Laguna 100 m od pláže. VYBAVENIE: jeden 
z najväčších hotelov na pobreží Chorvátska, ktorý sa 
skladá z viacerých krídiel - klimatizované reštaurácie, 
kaviareň, aperitív bar, terasa na slnenie s  bazénom 
s morskou vodou, suveníry, kaderníctvo, internetová 
kaviareň, športový areál - tenis, minigolf, basketbal, 
volejbal, požičovňa bicyklov, člnov, potápačská škola. 
V stredisku sa nachádza obchod, praktický lekár, zu-
bár, pošta, zmenáreň. UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky. Rodinné izby:  pre 4-5 osôb, 
dve 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (len na 
vyžiadanie),1-lôžkové izby, každá izba má kúpeľňu 
s WC a balkón orientovaný na morskú stranu, alebo 
park. STRAVOVANIE: polpenzia formou bohatých 
švédskych stolov.

Hotel Delfin  10 dní8 dní
PorečAnimácie Dieťa

zdarma

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, pobytovú taxu, DPH. Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 55€/os./týždeň, dieťa 4-12r 28€/týždeň, dieťa 0-4 r. zdarma, rodinna  izba 10€ / osoba  pobyt 
dieta  do 12 rokov 5€ pobyt. Príplatky na mieste: parkovné 1€/deň/auto, detská postieľka 5€/deň - na vyžiadanie, malé zvieratá 8€/
deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 95€ + príplatok za nástupné miesto. Wifi na recepcii hotela zdarma.

First minute

10-15%

Poreč- hotel DELFIN**
OBDOBIE A CENA 27.5.- 23.6 23.6 - 30.6 30.6 - 7.7 7.7- 4.8 4.8. -18.8 18.8 -25.8. 25.8-1.9 1.9 -7.9 8.9-15.9

os. zak.lôžko 1/2 SB 259 339 349 379 359 339 309 239 219
dieťa 14.-18. r. pr. al. zákl. lôžko 1/2 SB 209 279 289 309 289 279 249 199 175
dieťa 12.-14. r. pr. 1/2 SB 129 169 179 189 179 169 159 119 109
dieťa 0.-12. r. pr. 1/2 SB ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 7.-14. r. zák.lôž. 1/2 SB 181 237 244 265 251 237 216 167 153
dieťa 0.-7. r. zák.lôž. 1/2 SB 130 170 175 190 180 170 155 120 110
os. zak.lôžko 1/2 SBM 269 349 359 389 379 349 319 249 229
dieťa 14.-18. r. pr. al. zákl. lôžko 1/2 SBM 219 279 289 319 309 279 259 199 199
dieťa 12.-14. r. pr. 1/2 SBM 139 179 189 199 189 179 159 129 129
dieťa 0.-12. r. pr. 1/2 SBM ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 7.-14. r. zák.lôž. 1/2 SBM 189 249 259 279 269 249 229 179 179
dieťa 0.-7. r. zák.lôž. 1/2 SBM 139 179 189 199 189 179 159 129 129
os. v izbe 1/1 SB 299 369 389 419 419 369 349 259 239
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POLOHA: 5 km od centra Poreča v stredisku Zelena Laguna, priamo na pláži.VYBAVENIE: všetky priestory hotela sú klimatizované, reštaurácia, denný bar, 
konferenčná miestnosť, terasa s reštauráciou, vonkajší bazén so sladkou vodou pre dospelých a malý pre deti, animačné programy, športový areál - pozri hotel 
Delfin. UBYTOVANIE: dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou prístelky, telefón, TV, francúzsky balkón, kúpeľňa s fénom, WC, izba SF2 francúzska posteľ 
bez možnosti prístelky. STRAVOVANIE: All inclusive celodenná strava vrátane nápojov, bohaté švédske stoly. 

Hotel Zorna  10 dní8 dní
Poreč Animácie Neprekonateľná 

cena
All 

inclusive
Dieťa

zdarma Špeciálna
zľava

First minute

10-15%

Poreč- hotel Zorna***
OBDOBIE A CENA 16.5.-3.6. 3.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-8.9. 8.9.-15.9.

os. zak.lôžko 1/2 S 399 439 499 629 669 739 689 629 559 499 379
dieťa 14.-18. r. pr. 1/2 S 319 351 399 503 535 591 551 503 447 399 303
dieťa 0.-14. r. pr. 1/2 S ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 7.-14. r. zák.lôž. 1/2 S 279 307 349 440 468 517 482 440 391 349 265
dieťa 0.-7. r. zák.lôž. 1/2 S 200 220 250 315 335 370 345 315 280 250 190
os. zak.lôžko 1 SF2 379 409 469 579 619 689 649 579 529 489 369
dieťa 7.-14. r. zák.lôž.1 SF2 265 286 328 405 433 482 454 405 370 342 258
dieťa 0.-7. r. zák.lôž.1 SF2 190 205 235 290 310 345 325 290 265 245 185

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s all inclusive v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, pobytovú taxu, DPH. Možnosť príplatku: komplexné cestovné 
poistenie  2,5€/os/deň. Príplatky na mieste: parkovné 1€/deň/auto, detská postieľka 5€/deň - na vyžiadanie. Doprava: cena dopravy au-
tobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto. Zľava za skorý nákup do 15.4.2018 je 42€/1 os/týždeň, dieťa do 14 rokov 13€/
týždeň, dieťa od 14 do 18 rokov na prístelke 29€/týždeň. Číslo akcie VP33/2018 musí byť vyznačený na zmluve o obstaraní zájazdu. Minimálna 
dĺžka pobytu je 7 nocí, ľubovolný deň nástupu.
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PorečHotel Albatros  10 dní8 dní

POLOHA: 100 metrov od pláže v letovisku  Zelena Laguna. VYBAVENIE: bar, reštaurácia, jedáleň, bazén pre dospelých aj deti, ležadlá pri bazéne, uteráky na ležadlá  
na vratnú kauciu. Wi-Fi  internet, zmenáreň, obchod so suvenírmi, ambulancia, pestrá ponuka rôznych  športových možnosti , priestor na odkladanie  bicyklov,  par-
kovisko, ambulancia, celý hotel je kompetne klimatizovaný a bol zrekonštruovaný v roku 2010. UBYTOVANIE: 2 –lôžkové klimatizované  izby, niektoré s balkónom 
a možnosťou prístelky, kúpelňa s WC, SAT-TV, trezor. STRAVOVANIE: All inclusive formou bohatých švédskych stolov vrátane  nealkoholických a alkoholických nápo-
jov, strava vhodná aj pre vegetariánov a celiatikov. Pestrý program animácií pre deti a dospelých.

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s all inclusive v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, pobytovú taxu, DPH. Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie 2,5€/os/deň. Príplatky na mieste: parkovné 1€/deň/auto, detská postieľka 5€/deň - na vyžiadanie. Doprava: 
cena dopravy autobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto. Wifi pri bazéne zdarma. Zľava za skorý nákup do 15.3. 
je 49€/1os/týždeň, dieťa do 14 rokov zák. lôžko 15€/týždeň, dieťa od 14 do 18 rokov na prístelke 34€/týždeň. Dodatočná 
zľava: 21€/1os/týždeň, dieťa do 14 rokov na zákl. lôžku 7€/týždeň na termíny nástupu od 24.5. do 28.7.2018. Číslo akcie 
VP33/2018 musí byť vyznačený na zmluve o obstaraní zájazdu. Minimálna dĺžka pobytu je 7 nocí, ľubovolný deň nástupu.

All 
inclusive

Dieťa
zdarma Špeciálna

zľava
First minute

10-15%

Poreč- hotel ALBATROS****
OBDOBIE A CENA 16.5. - 3.6. 3.6. - 9.6. 9.6. - 23.6. 23.6. - 14.7. 14.7. - 28.7. 28.7. - 4.8. 4.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 1.9. 1.9. - 8.9. 8.9. - 15.9.

os. zak.lôžko 1/2 S 499 579 579 759 779 809 799 719 669 579 439
dieťa 14.-18. r. pr. 1/2 S 399 463 463 607 623 647 639 575 535 463 351
dieťa 0.-14. r. pr. 1/2 S ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
d. 7.-14. r. zák.lôž. 1/2 S 349 405 405 531 545 566 559 503 468 405 307
d. 0.-7. r. zák.lôž. 1/2 S 250 290 290 380 390 405 400 360 335 290 220
os. zak.lôžko 1/2 SB 519 599 599 789 809 839 829 739 689 619 469
dieťa 14.-18. r. pr. 1/2 SB 415 479 479 631 647 671 663 591 551 495 375
dieťa 0.-14. r. pr. 1/2 SB ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
d. 7.-14. r. zák.lôž. 1/2 SB 363 419 419 552 566 587 580 517 482 433 328
d. 0.-7. r. zák.lôž. 1/2 SB 260 300 300 395 405 420 415 370 345 310 235
osoba 1/1 SB cena 649 719 719 909 929 969 949 889 849 749 589
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Pula-Banjole Hotelový komplex Centinera  10 dní8 dní

POLOHA: v tichom malom letovisku BANJOLE vzdialenom 6 km od Puly smerom na Medulin a Premanturu. POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex pavilónového typu 
tvoria štyri dvoj- až štvorposchodové pavilóny (Marko, Luka, Igor a Lana) • rozprestiera sa na jednom z mnohých polostrovčekov, obklopený zeleňou, v bezprostred-
nej blízkosti mora a pláže • je vhodný na strávenie príjemnej a pokojnej rodinnej dovolenky • pláže sú prírodné štrkové aj skalnato-kamenisté • v jednej časti je štrková 
pláž s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. VYBAVENIE: centrálna klimatizovaná recepcia • centrálna klimatizovaná reštaurácia • 
bar s terasou priamo na pláži • krytý bazén s morskou vodou (funkčný iba do 16.06. a od 08.09.) • ležadlá pri bazéne (zdarma) • WiFi  pripojenie v priestoroch recepcie, 
plážového baru a izieb za poplatok 7 €/pobyt,  parkovanie za poplatok 1 €/auto/deň. UBYTOVANIE: štandardne zariadené klimatizované izby • kúpeľňa so sprchou/
WC •  fén • SAT TV • telefón • minibar • 2-lôžkové izby s francúzskym balkónom sa nachádzajú na dolných poschodiach • 2-lôžkové izby s možnosťou jednej až dvoch 
prísteliek (rozť. lôžka) s francúzskym balkónom resp. balkónom (za príplatok) sa nachádzajú na horných poschodiach • izby majú čiastočný výhľad na more 
STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou bufetu, čapované nápoje k večeri  • ALL INCLUSIVE LIGHT - plná penzia vrátane nápojov počas podávania 
obedu a večere. ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • stolný tenis • plážový volejbal • požičiavanie bicyklov, vodných bicyklov a člnov •  animačné programy pre deti 
i dospelých (cca od 16.06. do 14.09.)

KLUBOVÉ SLUŽBY: SLUŽBY PLUS
- počas podávania večere čapované nápoje (víno, pivo, voda, 
nealko).
ALL INCLUSIVE: all inclusive light
- raňajky, obed, večera - formou bufetu
- počas podávania obedu a večere čapované nápoje (biele/červe-
né víno, pivo, voda, nealko)

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, nápoj k večeri, resp. s plnou penziou – služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta, DPH. 
Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Príplatky: balkón 17 €/os., izba 1/1 MS 89 €, detská 
postieľka do 1,99r. 49 € Upozornenie: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE, pes nie je povolený. Doprava: cena dopravy au-
tobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto.

Hotelový komplex Centinera***

OBDOBIE A CENA
POLPENZIA ALL INCLUSIVE LIGHT

16.6.-23.6 23.6.-30.6 30.6.-7.7 16.6.-23.6 23.6.-30.6 30.6.-7.7
9.6.-16.6. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 7.7.-18.8. 9.6.-16.6. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 7.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 350 380 410 450 480 450 480 510 550 580
dosp. os. príst. 299 325 349 385 409 380 409 435 469 495
d. 0-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. 229 249 269 295 315 295 315 330 359 379
1.d. 0-15,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
2. dieťa 0-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
2. d. 7-15,99r. príst. s 2 dosp. os. 195 209 225 249 265 249 265 280 305 319
dieťa 0-1,99r. lôž. rod. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 2-6,99r. lôž. rod. 195 209 225 249 265 249 265 280 305 319

Dieťa
zdarma First minute

až 33%
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Apartmány Volta 8 dní

POLOHA: apartmány Volta a Červar sa nachá-
dzajú v  stredisku Červar Porat, 100 m od plá-
že. ZLOŽENIE: 5xST 2-4, 16 x A2-4, 3 x A4-6, 
5xA2-4 comfort, 1xA2-4 superior. UBYTOVA-
NIE: Štúdio Typ 2-4 osoby- manželské lôžko, 
rozkladací gauč, kúpeľňa s WC, kompletne vy-
bavený kuchynský kútik. Typ 4-6 osôb - jedna 
spálňa pre 2 osoby na prízemí, druhá na zvýše-
nom poschodí, 2 kúpeľne, WC, obývacia izba 
s rozkladacím gaučom pre 1-2 osoby, komplet-
ne vybavený kuchynský kútik, balkón. Typ 2-4 
osoby - 25-35 m2 2-lôžková izba s manželskou 
posteľou, obývacia izba s rozkladacím gaučom 
pre dve osoby, sprcha s WC, kuchynský kút, bal-
kón. Apartmány comfort su rozlohou väčšie.  
Typ 2-4 osoby superior - 42 m2 2-lôžková izba 
s manželskou posteľou, obývacia izba s rozkla-
dacím gaučom pre dve osoby, sprcha s  WC. 
VYBAVENIE: pre všetky typy apartmánov: SAT-
-TV, CD, klimatizácia, mikrovlnná rúra, kávovar, 
internet, recepcia, detské ihrisko, parkovisko, 
spoločný gril, obchod 50 m. STRAVOVANIE: 
vlastná strava. 

Poreč7=6First minute

10-15%

POLOHA: v  stredisku Zelena Laguna, 5 km od 
centra Poreča, 100 - 200 m od pláže, v peknom 
zelenom svahu. UBYTOVANIE: Typ 1/4 AST, dve 
2-lôžkové spálne, (posteľ dĺžka 180 cm) prístelka 
pre dieťa do 12 rokov, (prístelka dĺžka 160 cm) 
kompletne vybavený kuchynský kútik, kúpeľňa 
s WC, fén, SAT TV, telefón, terasa alebo balkón. 
STRAVOVANIE: vlastná strava, alebo možnosť 
zakúpenia polpenzie švédske stoly v hoteli Delfin 
vzdialeného cca 100 m od apartmánov. VYBA-
VENIE: recepcia, trezor za poplatok, v  blízkosti 
bazén so sladkou vodou, supermarket, pizzeria, 
reštaurácie, kaviarne, cukráreň, tenisové kurty, 
športové ihriská, požičovňa vodných plavidiel.

Apartmány Astra  10 dní8 dní Poreč

Cena: je za apartmán, zahŕňa 7x ubytovanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, DPH. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/
os/deň,polpenzia v hoteli Delfin 118€/os./týždeň, dieťa 4-12r 59€/týždeň, dieťa 0-4 r. zdarma. Príplatky na mieste: parkovné 1€/deň/auto, detská postieľka 5€/deň - na vyžiadanie, malé zvieratá 
8€/deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto. Wifi na recepcii zdarma. Zľava za skorý nákup 10% do 15.4.2018 na termíny s nástupom od 2.6. do 
30.6.2018. Číslo akcie VP33/2018 musí byť vyznačený na zmluve o obstaraní zájazdu. Minimálna dĺžka pobytu 7 nocí, ľubovolný deň nástupu.

Špeciálna
zľava

First minute

10-15%

Poreč Apartmány ASTRA**
Obdobie a cena 12.5.-3.6. 3.6.-9.6. 9.6.-17.6. 17.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-11.8. 11.8.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9. 1.9.-30.9

1/4 AST 359 459 559 599 649 759 859 779 599 529 359 319
príst. do 12 r. 59 89 89 89 89 89 89 89 89 89 49 49

Istria-Červar Porat -Apartmány konkrétne
OBDOBIE A 2.1.-9.6. 9.6 - 16.6 16.6. -23.6. 23.6. 14.7. 14.7. -18.8.

CENA  9.9.-27.12. 1.9. 8.9. 25.8 -1.9 18.8. 25.8.
Volta 2+2 studio 229 359 389 479 569

Volta Ap.2+2 289 429 479 569 689
Volta Ap.4+2 329 519 589 689 829

Červar Ap.2+2 289 429 479 569 689
Červar,Volta Ap.2+2 239 379 419 509 619

Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7x ubytovanie spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pobytovú taxu,  DPH. 
Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň. Špeciálna akcia: 7=6,  v termíne príchodu do 30.6. a od 25.8. Príplatok na mieste: malé zvieratá 5,90€/deň, detská postielka 
5,90€/noc - na vyžiadanie. Doprava: individuálna.
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Apartmány Šilo a Klimno 8 dníostrov Krk 7=6

POLOHA: na ostrove Krk v letovisku Šilo, Klimno a Čižiči 50- 400 metrov od mora a nákupných možnosti. V letovisku Klimno hostia využívajú morské bahno ktorému sa 
pripisujú liečivé účinky. UBYTOVANIE: A2B štúdio miestnosť s 2 lôžkami a kuchynským kútikom, A2A jedna 2- lôžková spálňa A4A dve 2-ložkové spalne, A4B jedna 
2- lôžková spálňa, rozkladací gauč pre 1-2 osoby v obývacej miestnosti, A6A 3 spálne, obývacia izba s možnosťou 1- 2 prístelky. A6B 2 spálne, obývacia izba s možnosťou 
1- 2 prístelky, A8A štyri spálne, obývacia izba s možnosťou 1- 2 prístelky, A8B tri spálne, obývacia izba s možnosťou 1- 2 prístielok. Každý apartmán má kompletné vyba-
venú kuchyňu, kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu. Väčšina apartmánov má k dispozícii záhradný gril. Konkrétne apartmány sa nachádzajú v letovisku Šilo a apartmány 
NO NAME sa nachádzajú v letoviskách Šilo, Klimno a Čižiči.

SK 001 SK 003

Ubytovanie príklad SK 005

SK 006 SK 008

SK 007

Apartmány SK 001 ZLOŽENIE: 1xA4A, 1xA4B Po-
loha: 150 m od pláže a centra, klimatizácia, možnosť 
ubytovania so psom, gril.  Apartmány SK 003 ZLO-
ŽENIE: 4x A6B, POLOHA: 220 m od plaže 300 m 
od centra, VYBAVENIE: klimatizácia, možnosť uby-
tovania so psom. Apartmány SK 005 ZLOŽENIE: 
2xA4A, 1xA2A. POLOHA: pláž a  centrum 200 m. 
Apartmany SK 007 ZLOŽENIE: 2xA4B, POLOHA: 
250 m od mora a centra, VYBAVENIE: Klimatizácia. 
Apartámy SK 008 ZLOŽENIE: 2xA4A, 1xA2A. PO-
LOHA: 300 m od mora a centra VYBAVENIE: klima-
tizácia, možnosť ubytovania so psom. Apartmány 
SK 006 ZLOŽENIE: 1xA4B,1xA2A, POLOHA: 30 m 
od mora a  centra. Poznámka: V  apartmánoch kde 
je možnosť ubytovania so zvieraťom je povolené len 
jedno zviera. V prípade ak má hosť viac zvierat je po-
trebné vyžiadať súhlas majiteľa.

First minute

10-15%

Krk privátne apartmány Šilo
OBDOBIE 
A CENA

do 2.6. 2.6. -30.6 30.6.-14.7 14.7. - 28.7 28.7. -25.8.
od 8.9. 1.9. - 8.9 25.8.-1.9.

A2B 279 339 369 409 479
A2A 319 369 399 459 519
A4A 419 519 549 629 739
A6A 589 669 749 829 969
A8A 739 849 919 1 029 1 129

prístelka 49 59 59 69 79
A4B 389 479 519 569 659
A6B 519 595 669 759 859
A8B 679 789 859 979 1 089

Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytovanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň záverečné upratovanie, pobytovú taxu, DPH. 
Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, dieťa 3-5r. bez nároku na lôžko 39€/týždeň. Príplatky na mieste: klimatizácia 6€/deň, domáce zviera 7€/deň - na vyžiadanie, 
prihlasovací poplatok 3€/os/pobyt. Možnosť príplatku: pobyt kratší ako 3 noci príplatok 30%. Doprava: individuálna.Špeciálna akcia: 7=6 na príchody do 30.6. a od 8.9.2018.
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POLOHA: pavilóny vo vzdialenosti do 200 m od mora, v centre 
letoviska Selce. UBYTOVANIE: dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky, sprcha, WC, balkón. VYBAVENIE: bar, reštaurácia, tanečná 
terasa so živou hudbou, možnosť parkovania. STRAVOVANIE: pol-
penzia, formou švédskych stolov. Náš tip: Štandardné ubytovanie 
v príjemnom a peknom prostredí - nezabudnuteľné spomienky pre viac-
členné rodiny i mladých.

Hotel Slaven  10 dní8 dní

Pavilóny Slaven  10 dní8 dní

Selce

Selce

izba hotel

POLOHA: priamo na pláži v  letovisku Selce približne 2 km od 
Crikvenice kam sa dostanete po plážovej promenáde, pláž štrkovo 
kamienková s pozvoľným vstupom do mora. UBYTOVANIE: typ 
1/2S a  1/2M 2- lôžkové izby s  možnosťou prístelky, niektoré s 
balkónom, typ 1/2M malá bez balkóna a bez možnosti prístelky, 
orientované na morskú stranu, kúpeľňa s WC, SAT-TV. VYBAVENIE: 
bar, reštaurácia, tanečná terasa, kaviareň, recepcia, parkovisko. Ho-
tel bol v sezóne 2013 kompletne rekonštruovaný. STRAVOVANIE: 
polpenzia, raňajky a večere formou švédskych stolov.

Dieťa
zdarma

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, nápoje k večeri, DPH. Povinné príplatky: registračný poplatok 1€/os./pobyt, pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 
12-18 r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 109€/os./týždeň, pobyt kratší ako 5 nocí príplatok 30% v termíne 30.6-8.9. Príplatky na mieste: detská 
postieľka 5€/deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto. Jedno dieťa do 6 rokov zdarma, druhé dieťa do 6 rokov platí 50% z ceny dospelej osoby. 
Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, nápoje k večeri, DPH. Povinné príplatky: registračný poplatok 1€/os./pobyt, pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 
12-18 r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 109€/os./týždeň, pobyt kratší ako 5 nocí príplatok 30% v termíne 30.6-8.9. Príplatky na mieste: detská 
postieľka 5€/deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto. Jedno dieťa do 6 rokov zdarma, druhé dieťa do 6 rokov platí 50% z ceny dospelej osoby. 
Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Špeciálna
zľava

Dieťa
zdarmaŠpeciálna

zľava

First minute

10-20%

First minute

10-20%

Crikvenica-Selce - Pavilony SLAVEN**

OBDOBIE A CENA
12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9.
os. zak. lôžko 1/2 M 179 199 249 279
prístelka nad 18 r. 143 159 199 223
dieťa 12-18 r. pr. 125 139 174 195
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 90 100 125 140
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dieťa 0-6 r.bez lôžka 1/2 90 100 125 140
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 125 159 199 223
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 107 139 174 195
os. zák. lôžko 1/1 233 259 324 363

Crikvenica-Selce -Hotel SLAVEN***
OBDOBIE A CENA 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9.
os. zak. lôžko 1/2 S 239 309 369 429
prístelka nad 18 r. S 191 247 295 343
dieťa 12-18 r. pr. S 167 216 258 300
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 S 120 155 185 215
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 S ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dieťa 0-6 r.bez lôžka 1/2 S 120 155 185 215
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 S 167 247 295 343
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 S 143 216 258 300
os. zak. lôžko 1/2 M 259 349 459 469
prístelka nad 18 r. M 207 279 367 375
dieťa 12-18 r. pr. M 181 244 321 328
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 M 130 175 230 235
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 M ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dieťa 0-6 r.bez lôžka 1/2 M 130 175 230 235
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 M 181 279 367 375
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 M 155 244 321 328
os. zak. lôžko 1/2 M malá 249 339 379 439
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 M malá 174 271 303 351
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 M malá 149 237 265 307
os. zák. lôžko 1/1 S 319 399 479 559
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Selce Hotel Katarina  10 dní8 dní

POLOHA: priamo na pláži v letovisku Selce približne 2 km od Crikvenice kam sa dostanete po plážovej promenáde. Pláž - betónové pláta,150m od hotela štrkovo 
kamienková. UBYTOVANIE: 2- lôžkové izby niektoré s možnosťou prístelky a balkónom, orientované na morskú stranu, sever, alebo do átria. Rodinná izba na vyžiada-
nie. VYBAVENIE: reštaurácia, recepcia, kaviareň, vonkajšie bazény s morskou vodou, vnútorný bazén otvorený do 15.6. a od 15.9., solárium, masáže. STRAVOVANIE: 
polpenzia raňajky večere formou švédskych stolov vrátané nápojov k večeri.

Hotel Kaštel  8 dní
Crikvenica

POLOHA: priamo na pláži v centre Crikvenice. VYBAVENIE: reštaurácia, kaviareň, pizzéria, tanečná terasa, plážový servis, parkovisko. UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky, orientované na sever alebo more, kúpeľňa s WC. Rodinná izba na vyžiadanie. STRAVOVANIE: polpenzia, formou švédskych stolov. Náš tip: komfort v príjemnom 
prostredí a srdečný personál.

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, 
nápoje k večeri v cene, DPH. Povinné príplatky:  registračný poplatok 1€/os/po-
byt, pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18 r. 7€/týždeň.  Možnosť príplatku: 
komplexné cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 73€/os./týždeň, pobyt kratší 
ako 5 nocí príplatok 30% v termíne 1.7.-9.9., rodinná izba 20€ osoba pobyt, 
Príplatky na mieste: detská postieľka 5€/deň. Doprava: individuálna. Jedno 
dieťa do 6 rokov zdarma, druhé dieťa do 6 rokov platí 50% z ceny dospelej osoby. 
Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, nápoje k večeri, DPH. Povinné príplatky: registračný poplatok 1€/os./pobyt, pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 
12-18 r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 109€/os./týždeň, pobyt kratší ako 5 nocí príplatok 30% v termíne 30.6-8.9. Príplatky na mieste: detská 
postieľka 5€/deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 95€+ príplatok za nástupné miesto. Jedno dieťa do 6 rokov zdarma, druhé dieťa do 6 rokov platí 50% z ceny dospelej osoby. 
Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Dieťa
zdarmaŠpeciálna

zľava

Dieťa
zdarmaŠpeciálna

zľava

First minute

10-20%

First minute

10-20%

Selce-Hotel KATARINA****
OBDOBIE A CENA 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9.
os. zak. lôžko 1/2 Sever,balkon 349 429 519 599
prístelka nad 18 r. 1/2 S 279 343 415 479
dieťa 12-18 r. pr. 1/2 S 244 300 363 419
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 S 175 215 260 300
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 S ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. d. 0-6 r.bez lôžka alebo na pr.1/2 S 175 215 260 300
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 S 244 343 415 479
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 S 209 300 363 419
os. zak. lôžko 1/2 P atrium 329 399 489 569
prístelka nad 18 r. 1/2  P atrium 263 319 391 455
dieťa 12-18 r. pr. 1/2  P atrium 230 279 342 398
dieťa 6-12 r. pr. 1/2  P atrium 165 200 245 285
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2  P atrium ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. d. 0-6 r.bez lôžka alebo na pr.1/2 P atr. 165 200 245 285
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 P atrium 230 319 391 455
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 P atrium 197 279 342 398
os. zak. lôžko 1/2 More, balkon 369 449 539 629
prístelka nad 18 r. 1/2 M 295 359 431 503
dieťa 12-18 r. pr. 1/2 M 258 314 377 440
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 M 185 225 270 315
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 M ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. d. 0-6 r.bez lôžka alebo na pr.1/2 M 185 225 270 315
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 M 258 359 431 503
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 M 221 314 377 440
os. zák. lôžko 1/1 S 454 558 558 779

Crikvenica - Hotel KAŠTEL***
OBDOBIE A CENA 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9.
os. zak. lôžko 1/2 S 229 289 359 429
prístelka nad 18 r. 1/2 S 183 231 287 343
dieťa 12-18 r. pr. 1/2 S 160 202 251 300
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 S 115 145 180 215
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 S ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dieťa 0-6 r.bez lôžka alebo na pr.1/2 S 115 145 180 215
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 S 160 231 287 343
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 S 137 202 251 300
os. zak. lôžko 1/2 M  249 339 399 449
prístelka nad 18 r. 1/2 M 199 271 319 359
dieťa 12-18 r. pr. 1/2 M 174 237 279 314
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 M 125 170 200 225
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 M ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dieťa 0-6 r.bez lôžka alebo na pr.1/2 M 125 170 200 225
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 M 174 271 319 359
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 M 149 237 279 314
os. zak. lôžko 1/2 S prízemie 219 279 349 399
prístelka nad 18 r. 1/2 S priz. 175 223 279 319
dieťa 12-18 r. pr. 1/2 S priz. 153 195 244 279
dieťa 6-12 r. pr. 1/2 S priz. 110 140 175 200
1. dieťa 0-6 r.  pr. 1/2 S priz. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. d. 0-6 r.bez lôžka alebo na pr.1/2 S priz. 110 140 175 200
dieťa 6-12 r. zak. lôž. 1/2 S priz. 153 223 279 319
dieťa 0-6 r. zak. lôž. 1/2 S priz. 131 195 244 279
os. zák. lôžko 1/1 S 299 379 469 559
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POLOHA: v centre letoviska Lopar, 50 - 100 m od piesočnatej pláže dlhej 1,5 km (Rajska plaža) s pozvoľným vstupom do mora. Komplex pozostáva z 5 hotelov. VYBA-
VENIE: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, vodné športy na pláži, požičovňa bicyklov, animačné programy, živá hudba na terase, disco pre mladých. STRAVOVANIE: 
polpenzia formou švédskych stolov, vrátane nápojov k večeri (víno, pivo, džús, minerálka). UBYTOVANIE: Typ 1/ 2 dvojlôžkové izby s balkónom a možnosťou prístelky. 
Hotel Sahara / Rab izby bez balkóna. Hotel Plaža: 1/2+2+1 SU štandard jedna dvojlôžková izba, obývačka s 3 lôžkami, 2 balkóny, klimatizácia, SAT-TV,1 kúpeľňa s WC, 
(izba musí byť obsadená 4 platiacimi osobami). Možnosť ubytovania 5. osoby. VYBAVENIE: hotel Plaža bol kompletne zrekonštruovaný. Nové parkovisko a úprava celé-
ho okolia turistického komplexu San Marino.

Hotelový komplex San Marino  8 dní Ostrov RabRodinné
izby

Nápoje 
v cene

First minute

10-15%

Rab Family hotel PLAŽA*** 

OBDOBIE A CENA
16.6.-29.6 30.6.- 14.7 14.7 -4.8. 4.8.-25.8.
1.9. - 7.9 25.8. - 1.9.

os. zak. lôžko 1/2 560 679 749 784
prístelka nad 12 r. 1/2 399 476 535 553
dieťa 0-12 r. pr. 1/2 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak.lôž. 1/2 560 679 749 785
os. zak. lôžko 1/2+2+1 SU 875 1064 1164 1225
3.-4. os. v izbe 1/2+2+1 SU 602 728 805 840
5. os. v izbe 1/2+2+1 SU ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Rab  hotel Sahara /Rab*** 

OBDOBIE A CENA
16.6.-29.6 30.6.- 14.7 14.7 -4.8. 4.8.-25.8.
1.9. - 7.9 25.8. - 1.9.

os. zak. lôžko 1/2 434 546 609 644
prístelka nad 12 r. 1/2 308 392 434 455
dieťa 0-12 r. pr. 1/2 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r. zak.lôž. 1/2 434 546 609 644

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, poby-
tovú taxu, DPH. Príplatky: detská postieľka 6€/deň. Možnosť príplatku: komplex-
né cestovné poistenie 2,5€/os./deň. Pobyt je možný v období od 30.6.-1.9. od 3 nocí,  
v období do 30.6. a od 1.9. na 1 noc. Ľubovoľný deň nástupu. Doprava: individuálna.
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Apartmány Gajac Novalja 8 dníOstrov Pag 7=6

Apartmány  Adela 8 dní
Ostrov Pag

Apartmány Gajac

Typ A 2 – 4 osoby superior: POLOHA: nachádzajú sa v jednoposchodových budovách v letovisku Novalja - stredisku Gajac, 200 m od pláže. UBYTOVANIE: Typ apart-
mán 2-4 osoby superior - prízemie obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 1-2 osoby, s kompletne vybavenou kuchyňou s jedálenským kútikom, na poschodí je spálňa 
(manželské lôžko), klimatizácia, nový nábytok, SAT-TV, mikrovlnná rúra, umývačka riadu. Typ A 2 – 4 osoby: POLOHA: 350 m od pláže. UBYTOVANIE: Typ A 2 – 4 osoby: 
apartmány sú na 2. poschodí a nemajú umývačku riadu. Typ A4+2 - 2-lôžkové spálne, 1 x manželská posteľ a 1 x s dvoma lôžkami, v obývacej izbe rozkladací gauč pre 1-2 
osoby, kompletne vybavená kuchyňa s jedálenským kútikom, kúpeľňa s WC a fénom, terasa s posedením, klimatizácia, SAT-TV, mikrovlnná rúra. Apartmány sú na prízemí, ne-
majú gril a umývačku riadu, majú zastrešenú terasu a malú záhradku. VYBAVENIE: parkovisko na ulici, obchod, reštaurácia a pizzeria 250 m. STRAVOVANIE: vlastná strava.

First minute

10-15%

First minute

10-15%

POLOHA: V letovisku  Gajac na  pokojnom mieste 50 metrov od peknej  pláže.  ZLOŽENIE: 2 apartmány  typ 2+2  rozloha  47m2 jeden  na prízemí , druhý  na poschodí. 
1x 2-ložková  spálňa,  obývacia s kompletné vybaveným kuchynským kútikom  dve  lôžka v obývacej miestnosti , kúpeľňa s WC, VYBAVENIE: SAT-TV , klimatizácia  pračka   
aparát na filtrovanú kávu

Ostrov Pag - Gajac -Apartmány GAJAC

Názov OBDOBIE A CENA
2.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 14.7. 14.7. - 25.8.
1.9. -8.9. 25.8. - 1.9.

Gajac A2+2 standard 399 539 649 709
Gajac A2+2 superior 549 749 839 909
Gajac A4+2 standard 549 749 839 909

Názov OBDOBIE A CENA
2.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 14.7. 14.7. - 11.8.
25.9. -1.9. 18.8. -25.8 11.8. - 11.8.

Gajac apartmán Adela  2+2 399 419 559 719

Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7x ubytovanie spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pobytovú taxu,  DPH. Povinné 
príplatky: vratná kaucia 150€ (platba na mieste).  Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň. Špeciálna akcia: 7=6, v termíne príchodu do  30.6. a od 25.8. Príplatok na 
mieste: na vyžiadanie domáce zvieratá 5,90€/deň. Doprava: individuálna.

Apartmán Standard Apartmán Superior

Apartmán Superior

Apartmán Standard Apartmán Superior
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KLUBOVÉ SLUŽBY: Služby plus
- k večeri čapované nápoje v neobmedzenom množste (biele/čer-
vené víno, pivo, nealko nápoje, minerálka)

POLOHA: asi 1,5 km od mestečka Zaton • 16 km od Zadaru. POPIS A PLÁŽ: rozľahlý komplex uprostred píniového hája • od štrkovo-piesočnatej pláže, ktorá je viac 
ako dva kilometre dlhá, sú apartmány vzdialené cca 150–350 m. VYBAVENIE: centrálna recepcia • reštaurácie • cukráreň • pizzeria • aperitív bar • ambulancia • lekáreň 
• predajňa suvenírov a novín • supermarket • pekáreň • novozrekonštruovaný bazénový komplex so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži za popla-
tok • bezplatné parkovanie v blízkosti apartmánov • WiFi internetové pripojenie na celý pobyt zdarma/1 zariadenie. UBYTOVANIE: APARTMÁNY katg. 3* - kuchynský 
a jedálenský kútik v obývacej miestnosti • kávovar • sprcha/WC • fén • telefón • trezor • SAT TV • APP/2-3 STUDIO – (20 m2) • pre 2 až 3 osoby • dve až tri lôžka (gauč) 
v obývacej miestnosti • ventilátor • terasa • APP/4 – (29 m2) • pre 4 osoby • jedna spálňa s dvoma lôžkami • dve lôžka v obývacej miestnosti (gauč) • ventilátor • terasa/
balkón • APP/5 – (35 m2) • pre 5 osôb • dve spálne s dvoma lôžkami • jedno lôžko v obývacej miestnosti (gauč) • klimatizácia • terasa • APARTMÁNY katg. 4* - kuchynský 
a jedálenský kútik v obývacej miestnosti • kávovar • mikrovlnka • sprcha/WC • fén • telefón • trezor • klimatizácia • SAT TV • APP/2 (+1) STUDIO – (25 m2) • pre 2 osoby 
s možnosťou prístelky za príplatok (gauč) • dve resp. tri lôžka v obývacej miestnosti • terasa • APP/4 – (36 m2) • pre 4 osoby • jedna spálňa s dvoma lôžkami • dve lôžka 
v obývacej miestnosti (gauč) • balkón/terasa • APP/5 – (48 m2) • pre 5 osôb • dve spálne s dvoma lôžkami • jedno lôžko v obývacej miestnosti (gauč) • balkón/terasa 
• APP/5-6 – (58 m2) • pre 5-6 os. • dve spálne s dvoma lôžkami • dve lôžka v obývacej miestnosti (gauč) • balkón. STRAVA: APARTMÁNY katg. 3* a 4* s POLPENZIOU – 
raňajky a večere formou bufetu v centrálnej samoobslužnej reštaurácii • APARTMÁNY katg. 3* a 4* bez stravy - s možnosťou varenia, resp. s priplatením stravovania 
(formou bufetu) v centrálnej samoobslužnej reštaurácii. ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • amfiteáter • malé ihrisko na futbal • detské ihrisko s lezeckou sieťou • 
spray park pre deti • tobogan • minigolf • adventure golf • plážový volejbal • požičovňa skútrov • člnov • vodných bicyklov • aerobik • jazdecké kurzy a škola potápania 
• športové a animačné programy pre deti i dospelých • diskotéka SATURNUS.

ZatonZaton Holiday Resort /  10 dní8 dní

ZATON - APARTMÁN - ZATON ***/**** - polpenzia

OBDOBIE A CENA
APARTMÁNY *** S POLPENZIOU APARTMÁNY **** S POLPENZIOU

9.6.-16.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 9.6.-16.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7.
1.9.-8.9. 16.6.-23.6. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 7.7.-18.8. 1.9.-8.9. 16.6.-23.6. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 7.7.-18.8.

osoba v APP 400 430 500 600 660 475 525 600 740 790
dosp. os. 3. lôž. v ST 3 a ST 2+1 220 240 275 330 365 265 290 330 410 435
d. 3-11,99r. 3. lôž. v ST 3 a ST 2+1 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. 4. lôž. v APP/4 220 240 275 330 365 265 290 330 410 435
dieťa 3-11,99r. 4. lôž. v APP/4 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dosp. os. 4. a 5. lôž. v APP/5 a APP/5-6 220 240 275 330 365 265 290 330 410 435
d. 3-11,99r. 4. a 5. lôž. v AP/5 a AP/5-6 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
osoba na 6 lôž. v APP/5-6 - - - - - UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 
16 €/os. Možnosť príplatku: detská postieľka do 2,99r. 59 €, pes do 7 kg. 116 €. Upozornenie:  APP/2-3 (studio) musí byť 
obsadený min. 2-mi plne platiacimi osobami a APP/4 a APP/5-6 musí byť obsadený min. 3-mi plne platiacimi osobami. Detská 
postieľka a pes LEN NA VYŽIADANIE. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto.

Rodinné
izby

Dieťa
zdarma First minute

až 33%



www.riatour.com ® 19

POLOHA: 300 m od centra mestečka Sv. Filip i  Jakov, 
asi 3 km od Biogradu na Moru, 50-150 m od štrkovo- 
kamienkovej pláže. Z  jednej strany lemuje stredisko 
magistrála a  z  druhej strany prímorská promenáda. 
Ďalšia pláž je asi 15 min. pešo. UBYTOVANIE: 2-lôžkové 
izby s balkónom, s možnosťou jednej prístelky, rodinné 
izby s  možnosťou dvoch prísteliek (1 spálňa+obývacia 
miestnosť s  rozkladacím lôžkom) sprcha s  WC, telefón, 
chladnička, SAT TV. Izby sú orientované na parkovú alebo 
morskú stanu (za príplatok). VYBAVENIE: klimatizované 
spoločné priestory, recepcia, reštaurácia, aperitív bar 
s  terasou, výťah. Wi-fi internetové pripojenie v  celom 
stredisku zdarma. Bezplatné parkovanie. 2 tenisové 
osvetlené kurty, plážový volejbal a vodné športy na pláži. 
Pri promenáde do mestečka sú obchodíky, reštaurácie, 
kaviarne a malý prístav pre výletné lode. STRAVOVANIE: 
polpenzia, raňajky a večere formou švédskych stolov.

Klubové služby ALBA: Jeden nápoj k večeri, využitie tenis. kurtov 
(vo vyhradených hodinách).

Hotel Alba  10 dní8 dní
Sv. Filip i Jakov

Sv. Filip i Jakov
POLOHA: v peknej záhrade a v centre letoviska Sv. Filip i Ja-
kov, 100 m od pláže. UBYTOVANIE: nové zrekonštruované 
2 a 3 lôžkové klimatizované izby comfort*** v depandence a 
superior**** v hoteli, TV-SAT, kúpeľňa s  fénom, WC. VYBA-
VENIE: klimatizovaná reštaurácia, záhrada, detské ihrisko, 
v blízkosti tenisové kurty, reštaurácie, obchody. STRAVOVA-
NIE: polpenzia formou švédskych stolov

Villa Donat - depandence  10 dní8 dní

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: morská strana 25 €/izba, 1/2+2 rodinná izba  
25 €/izba, 1/1 izba 135-147 €, detská postieľka ZDARMA LEN V IZBE 1/2. Upozornenie: rodinná izba 1/2+2 BMS - musí byť obsadená min. 3 platiacimi osobami, všetky osoby nad 12r. platia cenu ako na 
zákl. lôžku. Pes nie je povolený. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto.

Nápoje 
v cene

Rodinné
izby

Dieťa
zdarma

Dieťa
zdarma Špeciálna

zľava

First minute

33%

Sv Filip i Jakov Villa Donat **** Depandance ***

OBDOBIE A CENA
4.1. -9.6 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

21.9.-28.12 1.9.-21.9. 18.8.-1.9.
os. zák. lôžko 1/2  comfort*** 
depandance 339 349 439 519

prístelka nad 15 r.1/2 comfort 271 279 351 415
dieťa 12-15 r. pr.1/2  comfort 170 175 220 260
dieťa 7-12 r. pr.  1/2 comfort 102 105 132 156
 dieťa 0-7 r. pr. 1/2 comfort ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak. lôžko 1/2 comfort 271 279 351 415

SV.FILIP i JAKOV - HOTEL - ALBA***
OBDOBIE A CENA

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7.
9.6.-16.6. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 7.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 285 315 355 385 415
dosp. os. príst. 245 269 305 329 355
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. v izbe 1/2 245 269 305 329 355
1.dieťa 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. 160 179 199 215 229
dieťa 3-11,99r. lôž.rod. 160 179 199 215 229

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18 r. 7€/týždeň.  Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie  2,5€/os/deň, obed 137€/os./týždeň, pobyt kratší ako 4 noci príplatok 30%. Príplatky na mieste: detská postieľka 8€/deň, malé zvieratá 20€/deň, parkovné 5-6€/deň/auto. 
Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Wifi na recepcii hotela zdarma. Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Neprekonateľná 
cena



20 rezervacie-online®

Biograd na Moru

Kornati Ilirija

Hotel Ilirija  10 dní8 dní

Welness balíček v cene:
Fínska sauna, infračervená 
sauna, whirpool, fitness (ter-
mín po dohode s  recepciou  
v hoteli Ilirija)

POLOHA: Hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádzajú v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v po-
sledných rokoch odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite. VYBAVENIE: masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, 
sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, 
sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, 
zmenáreň, detský klub, tenisové kurty. UBYTOVANIE: moderné klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky a balkónom, alebo bez 
balkóna orientované na morskú stranu, alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén. Hotel Adriatic - izby Comfort majú francúzsky balkón, 
hotel Kornati - izby Comfort bez balkóna, hotel Ilirija má všetky typy izieb s balkónom STRAVOVANIE: polpenzia formou švédskych stolov.

Adriatic

Hotel Ilirija

AnimácieDieťa
zdarma

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18 r. 7€/týždeň.  Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 137€/os./týždeň, pobyt kratší ako 4 noci príplatok 30%. Príplatky na mieste: detská postieľka 8€/deň, malé zvieratá 20€/deň, parkovné 5-6€/deň/auto. 
Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Wifi na recepcii zdarma. Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Špeciálna
zľava

First minute

-15%

Biograd na moru Hotel ILIRIJA****

OBDOBIE A CENA
4.1. -9.6 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

21.9.-28.12 1.9.-21.9. 18.8.-1.9.
os. zák. lôžko 1/2 BPS comfort 389 489 549 669
prístelka nad 15 r. BPS comfort 311 391 439 535
dieťa 12-15 r. pr. BPS comfort 195 245 275 335
 dieťa 7-12 r. pr. BPS comfort 117 147 165 201
 dieťa 0-7 r. pr. BPS comfort ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak. lôžko  BPS comfort 311 391 439 535
os. zák. lôžko 1/2 BMS superior 439 539 609 709
prístelka nad 15 r. BMS superior 351 431 487 567
dieťa 12-15 r. pr. BMS superior 220 270 305 355
 dieťa 7-12 r. pr. BMS superior 132 162 183 213
 dieťa 0-7 r. pr. 1/2 BMS superior ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak. lôžko 1/2 BMS superior 351 431 487 567
os. zák. lôžko 1/2 BPM premium 499 609 689 799
prístelka nad 15 r. 1/2 BPM premium 399 487 551 639
dieťa 12-15 r. pr. 1/2 BPM premium 250 305 345 400
 dieťa 7-12 r. pr. 1/2 BPM premium 150 183 207 240
 dieťa 0-7 r. pr. 1/2 BPM premium ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak. lôžko  1/2 BPM premium 399 487 551 639
os. zák. lôžko 1/1 BPS comfort 589 739 829 1039

Neprekonateľná 
cena
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Poloha, vybavenie, ubytovanie a stravovanie pozri str. 18.

Hotel Adriatic  10 dní8 dní

Hotel Kornati  10 dní8 dní
Biograd na Moru

Dieťa
zdarma

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18 r. 7€/týždeň.  Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 137€/os./týždeň, dieťa do 15 r. na prístelke 69€/týždeň pobyt kratší ako 4 noci príplatok 30%. Príplatky na mieste: detská postieľka 8€/deň, malé zvieratá 
20€/deň, parkovné 5-6€/deň/auto . Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Poznámka: možný ľubovolný deň nástupu na dovolenku. Prístelka je 
možná len do izby BMS superior a BPM premium.Wifi na recepcii zdarma. Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18 r. 7€/týždeň.  Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie 2,5€/os/deň, obed 137€/os./týždeň, pobyt kratší ako 4 noci príplatok 30%. Príplatky na mieste: detská postieľka 8€/deň, malé zvieratá 20€/deň, parkovné 5-6€/deň/auto. 
Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto.Wifi na recepcii zdarma. Špeciálna zľava 10% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

First minute

15-25%

Dieťa
zdarmaŠpeciálna

zľava
First minute

-15%

Biograd na moru Hotel ADRIATIC***

OBDOBIE A CENA 4.1. -9.6 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.
21.9.-28.12 1.9.-21.9. 18.8.-1.9.

os. zák. lôžko 1/2 BPS comfort 349 419 469 619
prístelka nad 15 r. BPS comfort 279 335 375 529
dieťa 12-15 r. pr. BPS comfort 175 210 235 310
 dieťa 7-12 r. pr. BPS comfort 105 126 141 186
 dieťa 0-7 r. pr. BPS comfort ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
d. 0-12 r.zak. lôžko  BPS comfort 279 335 375 495

Biograd na moru Hotel KORNATI****

OBDOBIE A CENA
4.1. -9.6 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

21.9.-28.12 1.9.-21.9. 18.8.-1.9.
os. zák. lôžko 1/2 PS comfort 349 419 469 619
dieťa 0-12 r.zak. lôžko 1/2 PS comfort 279 335 375 495
os. zák. lôžko 1/2 BMS superior 389 499 549 709
prístelka nad 15 r.1/2 BMS superior 311 399 439 567
dieťa 12-15 r. pr.1/2 BMS superior 195 250 275 355
dieťa 7-12 r. pr.  1/2 BMS superior 117 150 165 213
 dieťa 0-7 r. pr. 1/2 BMS superior ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak. lôžko 1/2 BMS superior 311 399 439 567
os. zák. lôžko 1/2 BPM premium 459 559 619 799
prístelka nad 15 r.1/2 BPM premium 367 447 495 639
dieťa 12-15 r. pr.1/2 BPM premium 230 280 310 400
dieťa 7-12 r. pr.  1/2 BPM premium 138 168 186 240
 dieťa 0-7 r. pr. 1/2 BPM premium ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 0-12 r.zak. lôžko 1/2 BPM premium 367 447 495 639
os. zák. lôžko 1/1 PS comfort 529 629 709 1059

Neprekonateľná 
cena

Neprekonateľná 
cena
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Biograd na MoruPrivátne apartmány 10 dní8 dní

Privátne apartmány DAVOR
POLOHA: 150 m od pláže a centra Biogradu. ZLOŽENIE:  3 x A2a, 2 x A2a+1,  
1 x A4a. UBYTOVANIE: Popis pozri ap. NO NAME. STRAVOVANIE: možnosť 
príplatku polpenzie, v reštaurácii Stari Bunar cca 150 m.Privátne apartmány a izby DANIJELA

POLOHA: 100 m od mora, 200 m od centra Biogradu. ZLOŽENIE: 3x1/2, 4x A4a+1, 
2 x A4b+1, 1x A8b+1. UBYTOVANIE: Popis pozri ap. NO NAME. Vo všetkých typoch 
možná klimatizácia za príplatok. Jeden typ apartmánu A4b má prechodnú spálňu, 
A8b+1 3 spálne a 2 prístelky v obývacej miestnosti, 3 kúpelne. 1/2 - 2-lôžkové izby, 
kúpelňa s WC, väčšina s balkónom, alebo terasou. STRAVOVANIE: vlastná strava, 
možnosť príplatku polpenzie. Cenník na www.riatourck.sk, online-rezervácie.

Daniela

First minute

10-15%

Apartmány LEON
POLOHA: priamo v centre Biogradu, 200m od mora. UBYTOVANIE: A2a – štú-
dio pre 2 osoby s rozkladacím gaučom, kuchynský kútik, kúpeľňa, terasa pohľad 
more, prízemie. A4a – dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť, kuchynský kútik 
s jedálňou, kúpeľňa, SAT TV, pohľad more. ZLOŽENIE: 1x A2a, 1x A4a. STRA-
VOVANIE: bez stravy s možnosťou príplatku polpenzie v reštaurácii Stari Bunar, 
ktorá je vzdialená cca 200m od apartmánu.

Leon

Penzion VISTA
POLOHA: v letovisku Biograd na Moru 70 m od pláže, 200 m od centra. ZLOŽENIE: 
8 x A2a, A2+1a štúdio, 2 x A4a, A4+1a. UBYTOVANIE: A2a, A2+1a - štúdio 
pre 2-3 osoby, A4a, A4+1a - jedna 2-lôžková spálňa, v obývacej izbe gauč pre 2 
osoby s možnosťou jednej prístelky. Všetky apartmány a štúdia majú kompletne 
vybavený kuchynský kútik alebo kuchyňu, TV-SAT, kúpeľňu s WC, terasu alebo 
balkón. Možnosť príplatku klimatizácie. VYBAVENIE: reštaurácia, parkovisko. 
STRAVOVANIE: vlastná strava, možnosť príplatku polpenzie. Ceny viď str. 21.

Apartmány PINTUR
POLOHA: 250 metrov od centra letoviska Biograd na Moru 300 metrov od 
štrkovej pláže. UBYTOVANIE: 4 x A2a, štúdio pre 2 osoby kompletne vybave-
ný kuchynský kútik, kúpeľňa s WC, SAT-TV, balkón alebo terasa, klimatizácia, 
4 x A4a+1, jedna 2- lôžková spálňa, obývacia izba s  rozkladacím lôžkom pre 
2 osoby + 1 samostatné lôžko, vybavený kuchynský kútik, kúpeľňa s WC, SAT-
-TV, balkón alebo terasa, klimátizacia, 1 x A6b, dve 2-ložkové spalne, 2 kúpeľne, 
obývacia izba s rozkladacím lôžkom pre 1 – 2 osoby, SAT-TV klimatizácia, samo-
statná kompletne vybavená kuchyňa, balkón, apartmán sa nachádza na prízemí.  
STRAVOVANIE: vlastná strava alebo možnosť doplatku na polpenziu, raňajky 
formou švédskych stolov, večere vyber zo 6 menu, šalát, polievka, pečivo formou 
samoobsluhy v blízkom penzióne Vista cca 150-200 m. Ceny viď str. 21.

Penzión Vista

Pintur

Dieťa do 4 rokov bez nároku na služby ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytova-
nie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, DPH. Povinné príplat-
ky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné 
cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia 99€/os/týždeň, dieťa do 12r. 79€/týždeň. Príplatky 
na mieste: na vyžiadanie domáce zviera 7€/deň, klimatizácia 6€/deň. Doprava: cena dopravy 
autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. 

BIOGRAD NA MORU -privátne apartmány: Leon, Nela,  Davor, Smilja   
OBDOBIE A CENA poč. do 9.6 9.6. -23.6 23.6. - 14.7 14.7.- 25.8. 

os. od 15.9 1.9. - 15.9 25.8. - 1.9. 
izba 1/2 2 249 289 329 359

A2a 2 329 359 419 459
A4a 4 439 509 589 623
A4b 4 529 609 719 759
A6b 6 739 799 859 909

prístelka 1 79 79 79 79

Davor
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Privátne apartmány NO NAME
POLOHA: v  letoviskách Biograd na Moru do 900 m od mora. UBYTOVANIE: Typ 
A2a, A2a+1 štúdio pre 2-3 osoby. Typ A4a, A4a+1 jedna 2-lôžková spálňa, v obýva-
cej izbe gauč pre 2 osoby s možnosťou 1 prístelky. Typ A4b, A4b+1 dve dvojlôžkové 
spálne, obývacia izba s možnosťou prístelky. Typ A6a, A6a+1 dve 2-lôžkové spálne, 
v obývacej izbe gauč pre 2 osoby s možnosťou 1 prístelky. Typ A6b, A6+1b dve 
3-lôžkové spálne, obývacia izba s možnosťou prístelky. Typ A8b, A8b+1, A8b+2, 
štyri 2-lôžkové spálne, v obývacej izbe gauč pre 1-2 osoby. Všetky apartmány a štú-
dia majú kompletne vybavený kuchynský kútik alebo kuchyňu, TV SAT, kúpeľňu, 
terasu alebo balkón. STRAVOVANIE: možnosť príplatku polpenzie. 

Biograd na Moru Privátne apartmány 10 dní8 dní

Apartmány a izby MARINKA
POLOHA: priamo v centre Biogradu, 200m od pláže. UBYTOVANIE: 1/2 - 2-lôž-
ková izba, kúpelňa, WC a balkón, A2a – štúdio pre dve osoby s možnosťou jed-
nej prístelky, kuchynský kútik, kúpeľňa, SAT TV, Wi-Fi zdarma. A4a – dvojlôžková 
spálňa a obývacia izba s rozkladacím gaučom, kuchyňa, kúpeľňa, SAT TV, terasa, 
Wi-Fi zdarma. Klimatizácia  za príplatok možná v  apartmáne A2a. ZLOŽENIE: 
8x1/2 izba, 1xA4a, 1xA2a. STRAVOVANIE: bez stravy s  možnosťou príplatku 
polpenzie v reštaurácii Stari Bunar, ktorá je vzdialená cca 250m od apartmánu.

Apartmány JOSIPA
POLOHA: priamo v centre Biogradu, 100m od pláže. UBYTOVANIE: A2a – štúdio 
pre 2-3 osoby, kuchynský kútik, kúpeľňa, terasa pohľad more. A4a – dvojlôžko-
vá spálňa, obývacia miestnosť, kuchyňa, kúpeľňa, SAT Tv, terasa pohľad more. 
ZLOŽENIE: 2x A2a, 2x A4a. STRAVOVANIE:  bez stravy s možnosťou príplatku 
polpenzie v penzióne Vista, ktorá je vzdialená cca 30m od apartmánu.

Josipa

Marinka

Penzion ČANČAR
POLOHA: v letovisku Biograd na Moru, 400 m od kamienkovej pláže, 900 m od pie-
sočnatej pláže a 400 m od centra. ZLOŽENIE: 3 x A2a, 8x A4a +1. 3x1/2. UBYTO-
VANIE: Typ A2a, A2+1a štúdio pre 2-3 osoby, 2 lôžka a 1 prístelka, kuchynský kútik 
s  chladničkou, kúpeľňa s WC, terasa, klimatizácia na vyžiadanie. Typ A4a, A4+1a 
apartmán pre 4-5 osôb. Jedna 2-lôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím lôžkom 
a prístelkou, kuchynským a jedálenským kútikom, kúpeľňa s WC, terasa alebo bal-
kón, klimatizácia na vyžiadanie. STRAVOVANIE: vlastná strava, možnosť príplatku 
polpenzie.

Penzion Čančar

Privátne apartmány SMILJA
POLOHA: 600 m od mora, 500 m od centra Biogradu. ZLOŽENIE: 4 x A2+1a. 
UBYTOVANIE: A2a pre 2-3 osoby. Každé štúdio má kompletne vybavený ku-
chynský kút, kúpeľňu s WC, klimatizáciu za príplatok, SAT-TV. VYBAVENIE: par-
kovisko, gril, záhrada. STRAVOVANIE: možnosť príplatku polpenzie.

Smilja

Dieťa do 4 rokov bez nároku na služby ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubyto-
vanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, DPH, wifi. Povinné 
príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, deti 12-18r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: kom-
plexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia 99€/os/týždeň, dieťa do 12r. 79€/týždeň. 
Príplatky na mieste: na vyžiadanie domáce zviera 5€/deň, klimatizácia 5€/deň, penzion 
Čančar 7€/deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné 
miesto.

First minute

10-15%

BIOGRAD NA MORU -privátne apartmány  a penzióny: 
Čančar, Marinka, Smilja, Vista, Josipa, NO NAME

OBDOBIE A CENA do 9.6 9.6. -23.6 23.6. - 14.7 14.7.- 25.8. 
od 15.9 1.9. - 15.9 25.8. - 1.9. 

1/2 izba 159 189 289 329
A2a 229 269 359 399
A4a 299 379 499 529
A4b 379 459 609 649
A6b 509 569 739 799

prístelka 59 59 59 59
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VodiceHotel Nikola  10 dní8 dní

POLOHA: 300 m od pláže, 15 minút chôdze od centra Vodíc.  
VYBAVENIE: rodinný hotel je kompletne klimatizovaný. Nachá-
dza sa tu reštaurácia, záhradná terasa. V blízkosti hotela sú teni-
sové kurty a minigolf. UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s balkónom 
a možnosťou prístelky, klimatizácia, SAT-TV, mini bar, kúpeľňa 
s WC. STRAVOVANIE: polpenzia, raňajky švédsky stôl, večere 
výber zo 2 - 3 menu, šaláty a dezert švédsky stôl.

VODICE HOTEL NIKOLA***

OBDOBIE A CENA
do 16.6 16.6 - 23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-11.8.
od 1.9. 25.8 -1.9. 11.8.-25.8.

os. zák. lôžko 1/2 229 239 269 349 389
prístelka nad 12 r. 189 199 219 279 319
dieťa do 12 r. pr. 119 129 139 179 199
dieťa do 12 r. zákl.lôžko 159 169 189 249 279
os. v izbe 1/1 319 349 399 459 499

Dieťa do 4 rokov bez nároku na služby ZDARMA!  Cena: zahŕňa 7 x  uby-
tovanie s polpenziou v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, služby delegáta, 
DPH.  Povinné príplatky: pobytová taxa 14€ /os/7 nocí, deti 12-18 r. 7€ 
/7 nocí. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€ /os./deň. 
Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je  100€ + príplatok za ná-
stupné miesto str.4.

First minute

10-20%

Privátne izby No name a Vila Dragica 10 dní8 dní Vodice

POLOHA: vedľa hotela Nikola, 300 metrov od pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora, 15 minút chôdze od centra. VYBAVE-
NIE: spoločná kuchyňa na prípravu teplých nápojov, chladnička, 
parkovisko. UBYTOVANIE NO NAME: 2-ložkové izby, väčšina s 
balkónom a možnosťou prístelky, kúpeľňa s WC, klimatizácia.  
ZLOŽENIE VILA DRAGICA: 3x1/2  2x 1/2+1, 1xA4+1, apart-
mán: 1xA2+2, 2-lôžková spálňa, obývacia izba s rozkladacím 
lôžkom pre 1-2 osoby, kompletne vybavená kuchyňa, kúpelňa 
s WC, terasa. STRAVOVANIE: vlastná strava alebo možnosť do-
platku polpenzie v hoteli Nikola - raňajky švédsky stôl , večera 
výber z menu, šaláty a dezert formou samoobsluhy.

Kúpelňa - apartmán

Kúpelňa - izba

 Cena: zahŕňa 7 x ubytovanie pre jednu osobu, spotrebu el. energie a vody, 
posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, DPH. Možnosť 
príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia 139€/
os./týždeň, dieťa 7-12r. 119€/týždeň, dieťa 1-7r. 99€/týždeň, Príplatok za 1 
lôžkovú izbu je 50%, a od 22.7.do 19.8. je 80%. Doprava: cena dopravy au-
tobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Poznámka: pri 
pobyte kratšom ako 4 dni je príplatok 30%, v období od 21.7. do 18.8. je 50%.

First minute

10-15%

VODICE VILA DRAGICA A PRIVÁTNE IZBY NO NAME

OBDOBIE A CENA
19.5. - 23.6 23.6. - 7.7. 7.7.-21.7 21.7.- 18.8.
1.9. - 30.9. 25.8. - 1.9. 18.8. - 25.8

os. zak. lôžko 1/2 119 149 159 179
prístelka 79 79 79 79
prístelka do 12r.  79 79 79 79
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POLOHA: privátne apartmány sú vzdialené 200 - 800 m od mora a centra mesta. UBYTOVANIE: A2, A2+1 pre 2 - 3 osoby: 2-lôžková spálňa, A2+2 pre 2 - 4 osoby: 
2-lôžková spálňa, A4 pre 4 - 5 osôb: dve 2-lôžkové spálne, A6 pre 6 - 7 osôb: tri 2-lôžkové spálne, A8 štyri 2-lôžkové spálne. Do každého typu apartmánu je možnosť 
1 - 2 prísteliek. Všetky apartmány majú vybavený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, väčšina z nich má terasu alebo balkón. Ubytovanie izby: 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky, kúpeľňa s WC, izby sú s balkónom, alebo bez balkóna. STRAVOVANIE: vlastná strava, alebo možnosť doplatku polpenzie.

Privátne apartmány No name 10 dní8 dníVodice

Privátne ubytovanie - príklad

First minute

10-15%

VODICE PRIVÁTNE APARTMÁNY - POPIS
ZLOŽENIE: A2ST, A2, A3ST, A2+1 pre 2 - 3 osoby: 2-lôžková spálňa A3 a A3+1: 3-lôžková spálňa, A2+2 pre 2 - 4 osoby: 2-lôžková spálňa, A4 pre 4 - 5 osôb: dve 
2-lôžkové spálne, A6 pre 6 - 7 osôb: tri 2-lôžkové spálne, A8 štyri 2-lôžkové spálne. Do každého typu apartmánu je možnosť 1 prístelky. Všetky apartmány majú 
vybavený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, väčšina z nich má terasu alebo balkón. STRAVOVANIE: vlastná strava, alebo možnosť doplatku polpenzie.

Apartmány VD 009

VODICE PRIVÁTNE APARTMÁNY  NO NAME

OBDOBIE A CENA
19.5. - 23.6 23.6. - 7.7. 7.7.-21.7 21.7.- 18.8.
1.9. - 30.9. 25.8. - 1.9. 18.8. - 25.8

Studio 2 249 319 369 439
A2 289 349 409 479

A2+2 339 449 499 599
A4 359 519 569 669
A6 529 689 839 929
A8 649 819 929 1 089

prístelka 79 79 79 79

Jedno dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytovanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú 
bielizeň, záverečné upratovanie, pobytovú taxu, DPH. Povinné príplatky: vratná kaucia 100€/apartmán (platí sa na mieste pri väčšej skupine). 
Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia 139€/os./týždeň, dieťa 7-12r. 119€/týždeň, dieťa 1-7r. 99€/týždeň. 
Príplatky na mieste: domáce zvieratá do 10 kg 10€/deň- na vyžiadanie, klimatizácia 7€/deň - na vyžiadanie. Doprava: cena dopravy autobusom 
na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Poznámka: Pri pobyte kratšom ako 4 noci príplatok 50%.

Apartmány  VD 014
POLOHA: Vodice čast  Stabilniec , najbližšia pláž  500m Uvala Hangar, ZLOŽENIE: 
1xA2, 1xA2+2, 1xA4 +1 VYBAVENIE: klimatizácia  za poplatok ,WIFI, parkovisk, 
gril , spoločná  záhradná  terasa, STRAVOVANIE: vlastná  strava   

Vodice privátne apartmány  VD 009 
POLOHA:  lokalita  v okolí hotel  Imperial  600 metrov od pláže do mora, 15 minút 
chôdze od centra. VYBAVENIE:  klimatizácia a WIFI v cene, SAT-TV, parkovanie 
pri dome, ZLOŽENIE: 2xA4+1, STRAVOVANIE: vlastná strava alebo možnosť 
doplatku na polpenziu.

VODICE PRIVÁTNE APARTMÁNY   VD 014

OBDOBIE A CENA
19.5. - 23.6 23.6. - 7.7. 7.7.-21.7 21.7.- 18.8.
1.9. - 30.9. 25.8. - 1.9. 18.8. - 25.8

STUDIO 2 osby  279 349 389 449
APP 2 osoby  319 389 449 519

APP 2+2 osoby  349 459 519 629
APP 4 +1 osob. 419 519 619 729

APP 5 osob 489 589 689 809
APP 6 osb  príz. 639 759 979 1 090
APP pre  6- 7 os. 699 803 1 039 1 139
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VodicePrivátne apartmány 10 dní8 dní

Vodice – priv. apartmány VD 002
POLOHA: 450m od pláže a 1300m od centra Vodíc v lokalite Blata, supermarket 
300m, reštaurácia 800m. VYBAVENIE: klimatizácia za príplatok, parkovisko, SAT-
-TV, gril. ZLOŽENIE: 1xA2+1,1xA4. STRAVOVANIE: vlastná strava, alebo mož-
nosť príplatku na polpenziu. POPIS: viď str. 23 apartmány.

Vodice – priv. apartmány VD 005
POLOHA: 400m od pláže 1000m od centra Vodíc, supermarket 300m. VYBA-
VENIE: parkovisko, gril, klimatizácia za príplatok. ZLOŽENIE: 1xA6+1, 1xA4+1, 
1xA2ST. STRAVOVANIE: vlastná strava, alebo možnosť príplatku na polpenziu. 
POPIS: viď str. 23 apartmány.

Apartmány VD 002

Vodice  VD010  
POLOHA: 450m od pláže pri hoteli Olympia, 900m od centra Vodíc, supermarket 
300m. VYBAVENIE: parkovisko, gril, klimatizácia za poplatok.  ZLOŽENIE: 1xA2, 
1xA4+1, STRAVOVANIE: vlastná strava alebo možnosť príplatku na polpenziu. 
POPIS: viď str. 25 apartmány.

Apartmány VD 010

Vodice privátne apartmány  VD 003 
POLOHA:  lokalita v okolí hotela Imperial  450 metrov od pláže z drobných kamien-
kov, 15 minút chôdze od centra. VYBAVENIE:  klimatizácia a WIFI v cene, parkovis-
ko, SAT-TV, terasa s gril. ZLOŽENIE: 1xA3. 1xA3+1, STRAVOVANIE: vlastná strava 
alebo možnosť doplatku na polpenziu. POPIS: viď str. 23 apartmány.

Vodice – priv. apatmány VD 004
POLOHA: 150m od pláže, 1000 m od centra Vodíc v blízkosti hotela Imperiál, 200m 
supermarket a reštaurácia. VYBAVENIE: klimatizácia za príplatok, SAT-TV, parkovisko, 
záhradná terasa, spoločný mraziaci box na chodbe. ZLOŽENIE: 1xA2 ST, 1x A3+1, 
1xA3ST. STRAVOVANIE: vlastná strava, alebo možnosť príplatku na polpenziu.  
POPIS: viď str. 23 apartmány.

Apartmány VD 004

Apartmány VD 003

First minute

10-15%

Vodice privátne apartmány  VD 008 
POLOHA: lokalita pri hoteli Imperial 200 metrov od pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora, 10 minút chôdze od centra. VYBAVENIE: klimatizácia v cene, 
parkovisko, SAT-TV, terasa s gril. ZLOŽENIE: 2xA4+1. STRAVOVANIE: vlastná 
strava alebo možnosť doplatku na polpenziu.

Apartmány VD 008

VODICE PRIVÁTNY APARTMÁNY KONKRÉTNE
Názov OBDOBIE A CENA 19.5. - 23.6 23.6. - 7.7. 7.7.-21.7 21.7.- 18.8.

1.9. - 30.9. 25.8. - 1.9. 18.8. - 25.8
VD004 Marin Studio 2 osoby 249 329 369 439
VD004 Studio 3 osoby 299 369 429 499
VD004 APP 3+1 329 429 499 569
VD004 pristielka 79 79 79 79
VD003 A3 289 369 439 499
VD003 A3 +1 339 419 509 609
VD012 A6 559 759 869 989
VD005 Tanja Studio 2 osoby 249 319 379 449
VD005 APP 4+1 339 479 539 669
VD005 APP 6+1 519 689 839 949
VD005 pristielka 79 79 79 79
VD008 Nada APP 4+1 449 589 659 759
VD008 APP 4+1 podkrovie  399 549 619 719
VD010 A2 249 339 379 449
VD010 APP 4 - 2 kúpelne 349 479 549 689
VD008 pristielka 79 79 79 79

Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytovanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, závereč-
né upratovanie, wifi, pobytovú taxu, DPH. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/
os./deň, polpenzia 139€/os./týždeň, dieťa 7-12r.109€/týždeň, dieťa 1-7r. 99€/týždeň. Príplatky na 
mieste: klimatizácia 7€/ap./deň - na vyžiadanie ( ap.VD004,VD005) klimatizácia 6€/ap./deň - na vy-
žiadanie (ap. VD002). Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné 
miesto..  Poznámka: V apartmáne VD004, VD002, VD008 môže byť iba jedno dieťa do 7 rokov bez 
nároku na lôžko ZDARMA. V apartmáne VD005 môže byť jedno dieťa do 12 rokov na prístelke v  A4 
a A6  ZDARMA. Špeciálna zľava 5% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Apartmány VD 005

Neprekonateľná 
cena
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Apartmány VD 011  10 dní8 dní  

Apartmány Ville Matilde   10 dní8 dní  Vodice

POLOHA: lokalita Srima 100 metrov od pláže 
s  pozvoľným vstupom do mora, 15-20 minút 
chôdze od centra. VYBAVENIE:  klimatizácia a WIFI 
v  cene, SAT-TV, parkovanie pri dome, ZLOŽENIE: 
1xA4+2,2xA2+2, STRAVOVANIE: vlastná strava 
alebo možnosť doplatku na polpenziu.

Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytovanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie DPH, klímu, vonkajší bazén. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, 
dieťa 12-18r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia189€/os/týždeň, dieťa 3-7r. 95€/týždeň. Poplatky na mieste: parkovné 5€/auto/deň platené 
od 1.6. do 30.9., detská postielka  5€/ deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Wifi zdarma, možnosť ľubovolného dňa nástupu. Špeciálna zľava 
5% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

First minute

10-15%

First minute

10-15%Vodice

POLOHA: v  letovisku Vodice 20 - 30 m od mora 
a pláže, v borovicovom háji, cca 5 minút od centra. 
ZLOŽENIE: Typ B2+2, apartmán pre 4 osoby, jedna 
dvojlôžková spálňa, obývacia izba s  rozkladacím 
lôžkom, jedálenský a  kuchynský kútik, rozloha 36 
m2, balkón 1. poschodie. Typ A4+2, apartmán 
pre 4 - 6 osôb, dve dvojlôžkové spálne, obývacia izba 
s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby, kuchyňa, rozloha 72 
m2, veľká terasa 26 m2. Všetky apartmány sú zariadené 
pekným novým nábytkom, každý má kúpeľňu s WC, 
klimatizáciu, SAT-TV, telefón. VYBAVENIE: recepcia, 
bazén pre deti i dospelých s vírivkou, parkovisko, celý 
apartmánový komplex je oplotený. Doporučujeme 
náročným klientom.

VODICE - PRIV. APARTMÁN VILLE MATILDE

OBDOBIE A CENA
19.5 - 1.6. 2.6. - 15.6 18.8. - 30.6 30.6. - 18.8.
8.9. - 21.9 16.6. -29.6 18.8. - 7.9.

Apartmán 
2+2 Junior 609 759 989 1228

Apartmán 
4+2 Superior 756 909 1209 1809

VODICE PRIVÁTNY APARTMÁN VD 011 VILA SLADANA

OBDOBIE A CENA poč. os.
16.6. 30.6. 30.6. - 14.7. 14.7 - 18.8.
1.9. - 15.9 18.8. - 1.9.

VD 011 A2+2 2 359 529 689
A2+2 3 409 579 749
A2+2 4 469 639 809

VD 011 A4+2 4 559 789 949
A4+2 5 629 849 1 019
A4+2 6 679 899 1 069

Dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytovanie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, klimatizáciu, wifi, DPH. 
Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, dieťa 12-18r.7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia 137€/os/týždeň, dieťa 7-12r. 109€/týždeň, 
dieťa 1-7r. 82€/týždeň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto. Poznámka: V apartmáne môže byť iba jedno dieťa do 7 rokov ZDARMA bez nároku 
na lôžko. Špeciálna zľava 5% pri rezervacii a platbe  do 31.3. 2018.

Neprekonateľná 
cena

Neprekonateľná 
cena
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izba vily

Hotelový komplex Punta  10 dní8 dní
Vodice

izba hotel

Dieťa
zdarma

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: morská strana (len hotel) 30 €/os., obed 77 €/
os., detská postieľka do 1,99r. 48 € ( do 7.7. a od 25.8. ZDARMA). 1/2 B SINGLE USE (1/1) v hoteli 209-307 €, 1/2 B SINGLE USE (1/1) v depandanse 197-290 €. Upozornenie: 1/1 B LEN NA VYŽIADANIE! 
Pes nie je povolený. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné miesto.

First minute

až 35%

VODICE - HOTEL - PUNTA + VODICE - ANEX (DEPANDANS) - PUNTA - ARAUSA
HOTEL PUNTA VILLA ARAUSA

OBDOBIE A CENA 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 410 465 530 580 600 625 379 429 489 539 565 585
dosp. os. príst. 350 399 450 495 510 535 325 365 420 459 480 500
1.dieťa 2-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1.dieťa 2-11,99r. príst. v izbe 1/2+2 - - - - - - 285 325 369 405 425 442
2.dieťa 2-6,99r. lôž. rodiča UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 7-11,99r. lôž.rodiča 225 259 295 320 330 345 209 239 270 299 315 325
2.dieťa 2-11,99r. príst. v izbe 1/2+2 - - - - - - UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA

POLOHA: v píniovom háji cca 5 minút chôdze od centra mesta VODICE. POPIS A PLÁŽ: hotelový komplex tvorí hotel PUNTA a depandans - villa ARAUSA, skalnato-ka-
menistá pláž s upravenými plochami na slnenie je vzdialená cca 100 m, asi 200 m ďalej sa nachádzajú menšie štrkové plážičky s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok. VYBAVENIE: v hoteli recepcia, reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, konferenčná sála, WiFi internetové pripojenie v celom komplexe 
zdarma, WELLNESS CENTRUM s bazénom so sladkou vodou a s hydromasážou, jacuzzi, fitness (vstup zdarma), otvorený bazén s morskou vodou, ležadlá pri bazéne za 
poplatok, bar s terasou, parkovisko za poplatok 5 €/deň/auto. UBYTOVANIE: HOTEL PUNTA - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, sprcha/WC, 
fén, SAT TV, telefón, trezor, minibar, balkón, izby orientované na morskú stranu za príplatok, VILLA ARAUSA (depandans) - klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej resp. dvoch prísteliek (poschodová posteľ), sprcha/WC, fén, SAT TV, telefón, trezor, minibar, balkón. STRAVA: polpenzia - raňajky a večere podávané formou 
bufetu. ŠPORT A ZÁBAVA: plážový volejbal, ihrisko na loptové hry, vodné športy na pláži, v sezóne animačné programy pre deti aj dospelých (15.06.-15.09.), večerné 
prechádzky, posedenia v baroch a v reštauráciách, kultúrne a zábavné programy v romantickom a najmä v noci pulzujúcom stredisku zábavy a veselosti – mestečku 
Vodice. UPOZORNENIE: pre klientov cestujúcich autobusovou dopravou: z dôvodu obmedzenia nie je možný prístup autobusu až k recepcii, prevoz od/k autobusu 
je zabezpečený hotelovým mikrobusom.
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Solaris Hotel Amadrija Park Andrija  10 dní8 dní

POLOHA: v stredisku Solaris Beach Resort 6 km od centra historického mesta Šibenik. VYBAVENIE STREDISKA: v sezóne 2013 bol otvorený najväčší Aqua park na 
pobreží Chorvátska. Ku každému hotelu patrí samostatný bazén, ležadlá pri bazéne zdarma na pláži za poplatok. UBYTOVANIE: 2- lôžkové izby bez možnosti prístelky, 
typ1/2 alebo 1/2+1 s možnosťou 1 prístelky, vhodné pre osoby do 18 rokov. Typ: 1/2+2 DTD dve2- lôžkové izby vedľa seba, 1/1 SL-jednolôžková izba. Každá izba ma 
balkón, kúpeľňu s WC, sušič vlasov, individuálne nastaviteľnú klimatizáciu. STRAVOVANIE: polpenzia formou bohatých švédskych stolov.

VYBAVENIE  HOTELA: Hotel bol v sezóne  2012 kompletne prerobený 
na rodinný a ponúka najväčší komfort rodinám s deťmi.  Celá štruktúra 
interiéru a exteriéru je prispôsobená tak, aby sa deti cítili čo najlepšie. 
Detská jedáleň, rôzne herne, blízkosť aquaparku predurčujú tento 
hotel rodinám s deťmi. UBYTOVANIE: 2- lôžkové izby typ1/2S bez 
možnosti prístelky alebo 1/2M s možnosťou 1 prístelky,  typ 1/2+2L  
jedna 2-ložkova spálňa, a rozkladací gauč pre  1-2 osoby, typ 1/2+4 F 
dve 2 –lôžkové spálne spojené dverami, možnosť ubytovania 2 dospelé 
osoby + 4 deti do 12 rokov. Každá izba má kúpeľňu s WC,  sušič vlasov 
SAT-TV, individuálne nastaviteľnú klimatizáciu, minibar. ANIMACIE  
SOLÁRKO: detský klub pre deti 3- 12 rokov 2x za deň. Môžu využívať  
deti zo všetkých hotelov  Resortu Solaris. STRAVOVANIE: polpenzia 
formou bohatých švédskych stolov.

Hotel Andrija

Hotel Beach Niko  10 dní8 dní
Solaris

Hotel Niko

Aquapark Solaris

AnimácieDieťa
zdarmaFirst minute

-15%

HOTEL AMADRIJA PARK ANDRIJA****

OBDOBIE A CENA 10.6 - 30.6 30.6. - 21.7. 21.7. - 8.8
1.9. - 8.9 18.8. - 1.9.

os. zak. lôžko 1/2 518 637 700
dieťa 3 - 12 r. zak.lôžko  1/2 322 392 427
os. zak. lôžko 1/2+1 M 602 735 805
 dieťa 3 - 12 r. pr. 1/2+1 ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dieťa 3 - 12 r. zak.lôžko  1/2+1 371 448 490
os. zak. lôžko 1/2+4 F 1414 1715 1883
1.-4. dieťa 3 - 12 r. pr. 1/2+4 F ZDARMA ZDARMA ZDARMA
3.-4. os.od 12r. pr. 1/2+4 F 714 868 952

SOLARIS HOTEL NIKO****
OBDOBIE A CENA 10.5.-9.6 6.6.-30.6 30.6.-21.7 21.7.-18.8

9.9-22.9 1.9.-8.9 18.8.-2.9
os. zak. lôžko 1/2 434 483 679 749
dieťa 3 - 12 r. zak.lôžko 1/2 266 294 413 455
os. zak. lôžko 1/2+1 483 616 735 833
 1. dieťa 3 - 12 r. pr. 1/2+1 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
os. zak. lôžko 1/2+2 553 707 847 952
 1.a 2. dieťa 3 - 12 r. pr. 1/2+2 ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby ZDARMA. Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s 
raňajkami  v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, vstup do vonkajšieho bazénu, DPH. 
Povinné príplatky: pobytová taxa 16€/os./týždeň, deti 12-18 r. 8€/týždeň. Možnosť 
príplatku: večera dosp. os. 98€ - 133€, večera dieťa 3-12 r.  49€ - 98€, komplexné ces-
tovné poistenie 2,5€/os./deň. Príplatky na mieste:  parkovné 5-8€/auto/deň v termí-
ne 11.6.-10.9., používanie vnútorných bazénov a vstup do wellness centra 15-20€/os./
vstup. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 100€ + príplatok za nástupné 
miesto. Poznámka: možnosť príplatku na izbu 1/1, 1/2+3F, kde môžu byť až 3 deti do 
12r ZDARMA. V h. Andrija je detská postieľka ZDARMA.

Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby ZDARMA. Cena: zahŕňa 7x ubytovanie s polpenziou  v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu, vstup do vonkajšieho bazénu, DPH. Povinné príplatky: 
poistenie insolventnosti 0,6€/os./deň, pobytová taxa 16€/os./týždeň, deti 12-18 r. 8€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň. Príplatky na mieste:  detská 
postieľka 6€/deň, parkovné 5-8€/auto/deň v termíne 12.6.-10.9., používanie vnútorných bazénov a vstup do wellness centra 15-20€/os./vstup. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 
100€ + príplatok za nástupné miesto. 
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Privátne apartmány NO NAME
POLOHA: max. 400 m od mora. UBYTOVANIE: Štúdia pre 2-4 osoby- miestnosť s 2-4 lôžkami, kuchynský kútik, 
terasa alebo balkón. A4: jedna dvojlôžková spálňa, 2 lôžka v obývacej izbe. B4: dve dvojlôžkové spálne, možnosť 
1-2 prísteliek v obývacej izbe. C6: tri dvojlôžkové spálne, možnosť 1-2 prísteliek v obývacej izbe. Každý apartmán má 
kompletne vybavený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu. STRAVOVANIE: vlastná strava, možnosť 
príplatku polpenzie.

Privátne apartmány 10 dní8 dní Omiš

Apartmány Meri

Apartmány BARIŠIĆ
POLOHA: 200m od kamienkovej pláže, 800m od 
piesočnatej pláže na panoramatickom mieste 500m 
od centra Omiša. ZLOŽENIE: 3xA2, 1xA4, 3xB4 - viď 
popis NO NAME. 1xC6 malý - tri 2-lôžkové spálne, z 
toho jedna priechodná, 1xC6 veľký, ktorý má 3-lôž-
kovú a dve 2-lôžkové spálne, 2 kúpeľne. STRAVOVA-
NIE: vlastná strava, možnosť príplatku polpenzie.

Apartmány MERI
POLOHA: 70 m od piesočnatej pláže a 2500 m od cen-
tra Omiša. UBYTOVANIE: 2 x A4, 1 x B4+2. Popis pozri 
apartmány NO NAME. VYBAVENIE: klimatizácia za po-
platok, TV-SAT, Wi-fi, parkovisko pred domom. STRA-
VOVANIE: vlastná strava, možnosť príplatku polpenzie.

Apartmány Sladojevič

Apartmány Barišić

Apartmány SLADO
POLOHA: v lokalite Duče 1300 metrov od centra Omi-
ša, 50 metrov od piesočnatej pláže. ZLOŽENIE: Štú-
dia typ - 1xA2+1 MS 1x A2 MS, 1x A2 sever, typ 1x 
C6+2, 3 spálne, obývacia izba s rozkladacím lôžkom 
pre 1-2 osoby, každý apartmán má kompletné vyba-
vený kuchynský kútik kúpeľňu s WC, balkón, klimati-
zácia za príplatok, popis pozri No Name. STRAVOVA-
NIE: vlastná strava, možnosť príplatku polpenzie.

Apartmány IKO 
POLOHA: v  letovisku  Omiš  900 metrov od centra, 
350 m od piesočnatej pláže. VYBAVENIE:  klimatizá-
cia v cene 10 hodín týždenné, SAT- TV, parkovanie  pri  
dome  ZLOŽENIE: 1xA4 sever, 1xA4+1MS má jednu 
2-lôžkovú spálňu a jednu 3-lôžkovú spálňu, 1xC6MS 
apartmán má 3 kúpeľne, 2x3-lôžkovú a 1x2-lôžkovú 
spálňu. STRAVOVANIE: vlastná strava alebo mož-
nosť doplatku na polpenziu. POPIS: Pozri No Name.

Apartmány Iko

Cena: je za apartmán, zahŕňa 7x ubytovanie spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, dieťa 12-18r. 7€/týždeň. 
Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň, polpenzia 127€/os./týždeň, raňajky 45€/os./týždeň, večera 91€/os./týždeň. Príplatky na mieste: klimatizáca 5€/deň (ap. Meri, 
ap. Barišic), klimatizácia 6€/deň (ap. A2 Sladojevic), klimatizácia 10€/deň (ap.C6 Sladojevic), Iko klimatizácia zdarma. V termíne od 24.6. - 2.9. nástup sobotu minimálne na 7 nocí. Doprava: cena 
dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné miesto str.4.

First minute

10-15%

OMIŠ PRIVÁTNE APARTMÁNY KONKRÉTNE

Názov
OBDOBIE 
A CENA

9.6. - 23.6 23.6.- 30.6. 30.6.- 14.7. 14.7. -  28.7. 28.7 - 18.8.
8.9 -15.9 1.9.- 8.9. 25.8.- 1.9. 18.8. - 25.8 

Meri A4 399 479 539 589 619
Meri B4+1 429 529 629 669 699
Meri B4+2 489 599 689 729 759
Smilović A2 ST 289 309 349 379 399
Smilović A3 ST 379 429 479 519 549
Smilović B4 519 589 619 669 689
Smilović prístelka 59 59 59 59 59
Barišić A2 ST 219 239 289 359 379
Barišić A4 339 419 489 549 569
Barišić B4 429 489 519 619 639
Barišić C6 malý 519 549 629 719 739
Barišić C6 veľký 569 619 759 899 569

Barišić
prístelka 

B4,C6 veľký
59 59 59 59 59

Iko sever A4 Sever 299 389 429 519 539
Iko MS A4 MS 349 449 539 619 639
Iko C6 669 769 899 992 1 039
Iko prístelka 79 79 79 79 79

OMIŠ PRIVÁTNE APARTMÁNY NO NAME
OBDOBIE 
A CENA

9.6 -23.6 23.6.- 30.6 30.6 -14.7 14.7. -28.7. 28.7.- 25.8. 
8.9. - 15.9 1.9. 8.9. 25.8 -1.9. 

A2 269 289 339 379 399
A4 379 419 519 569 619
B4 429 489 569 619 709
C6 669 709 859 999 1Ê039

prístelka 59 59 59 59 59
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POLOHA: na okraji letoviska Makarska, v  miernom svahu 100 – 
150m od mora. Vzdialenosť do centra je cca 1 km a dostanete sa tam 
promenádou popri pobreží. VYBAVENIE: Reštaurácia, aperitív bar, 
TV sála. Možnosť prenajať si trezor na recepcií zdarma. Bezplatné 
parkovanie v celom areáli. V bezprostrednej blízkosti tenisové cen-
trum, v  areáli hotela ihriská na basketbal a  volejbal, stolný tenis, 
minigolf, detské ihrisko, vodné športy na pláži, športové animačné 
programy pre deti i dospelých, internet pripojenie v celom hoteli. 
Trikrát do týždňa hrá živá hudba v areáli hotela, 1x za pobyt sláv-
nostná rybárska večera na terase. V centre Makarskej sa nachádza-
jú reštaurácie, kaviarničky, pivárne, cukrárne s terasami, diskotéky 
a rušný nočný život. UBYTOVANIE: v jednotlivých pavilónoch roz-
miestnených nad centrálnou budovou. Dvojlôžkové izby, niektoré 
s  možnosťou prístelky, SAT TV, sprcha/WC, chladnička, ventilátor 
a telefón. Časť izieb má balkón (za príplatok).  K dispozícii sú rodinné 
izby s možnosťou až 2 prísteliek (rozťahovací gauč). STRAVOVANIE: 
Polpenzia, raňajky sú formou švédskych stolov, večere sú s obslu-
hou výber z 4 menu, šaláty, dezerty, ovocie, teplé a studené pred-
jedlá formou švédskych stolov.

Služby plus: 
jeden nápoj k večeri (2 dcl vína, 
3 dcl piva, 2 dcl nealka).

Super ponuka: 
zľava 14 % pre novomanželov do 6 me-
siacov od sobáša.

Hotel Rivijera  10 dní8 dní
Makarska

Hotel Biokovka kat. B 10 dní8 dní
Makarska

POLOHA: na okraji mesta Makarska, po promenáde asi 20 minút peši od centra, 
POPIS A PLÁŽ: hotel je zároveň rekreačné a zdravotno - rehabilitačné centrum, 
bezbariérový prístup, vhodný i pre telesne postihnutých klientov, asi 100 m od 
upravenej štrkovej pláže ho oddeľuje pešia promenáda, ležadlá a slnečníky za 
poplatok. VYBAVENIE: reštaurácia, aperitív bar, kaviareň, spoločenská miest-
nosť, kaderníctvo, TV sála, internetový kútik a internetová kaviareň, ambulancia, 
krytý bazén s vyhrievanou morskou vodou, terapeutické procedúry, rehabilitá-
cie, vodné i suché masáže, sauna, v blízkom objekte na pláži je tanečná terasa, 
snack bar a taverna, hotel má vlastné bezplatné parkovisko (v obmedz. počte) 
alebo v okolí hotela (za poplatok), WiFi internetové pripojenie v celom objekte 
zdarma. UBYTOVANIE: klimatizované 2-lôžkové izby, sprcha/WC, SAT TV,  bal-
kón, prístelka možná len v izbách orientovaných na morskú stranu (za príplatok), 
izby s označením „tms“ sú orientované  na morskú stranu,  nachádzajú sa na niž-
šom poschodí, pred nimi je terasa, ktorá bráni výhľadu na more, bezbariérové 
izby sú orientované iba na morskú stranu a sú na vyžiadanie. STRAVA: polpen-
zia - raňajky a večere podávané formou bufetu. ŠPORT A ZÁBAVA: fitness, te-
nis, vodné športy na pláži, v areáli hotela detské ihrisko, živá hudba, v meste Ma-
karska diskotéky, tanečné večery a nezabudnuteľné prechádzky po promenáde.

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: izba 1/2 SINGLE USE (1/1) 159 €, balkón 17 
€/izba, pes (do 10 kg) 10 €/deň - platba na mieste (nemôže do reštaurácie). Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE!  Izba 1/2+2 musi byt  obsadená min. 3 PLNE platiacimi osobami. V izbách 
označených * môže byť na prístelke LEN dieťa do 11,99r. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné miesto str.4.

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: 1/1 B izba 121 €, morská strana - izby na 
nižšom poschodí 10 €/os., morská strana 20 €/os., obed 72 €/os., detská postieľka 68 €, chladnička 4 €/deň - platba na mieste. Upozornenie: 1/1 B izba, chladnička a detská postieľka LEN NA 
VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné miesto str.4.

Nápoje 
v cene

Rodinné
izby

Dieťa
zdarma

Dieťa
zdarma

First minute

až 33%

First minute

až 33%

MAKARSKA - HOTEL - RIVIJERA
OBDOBIE A CENA 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.

15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 23.6.-30.6. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.
dosp. os. zákl. lôž. 259 279 359 379 419 439 459
dosp. os. príst. 210 230 270 285 315 330 350
d. 3-11,99r. zákl. lôž. s 1 dosp.os. 210 230 270 285 315 330 350
d. 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
d. 3-11,99r. lôž. rod. v 1/2+1 259 279 359 379 419 439 459
d. 3-11,99r. na 4. lôž. v 1/2+2 TWC 150 160 200 210 230 245 255
d. 3-11,99r. na 4. lôž. v 1/2+2 B UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA

MAKARSKA - HOTEL - BIOKOVKA
OBDOBIE A CENA 23.6.-30.6 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.
dosp. os. zákl. lôž. 330 370 395 425 455 479
dosp. os. príst. 280 315 335 365 390 410
dieťa 3-13,99r. zákl. lôž. 180 210 220 240 255 265
dieťa 3-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 7-13,99r. príst. s 2 dosp.os. 180 210 220 240 255 265
dieťa 3-6,99r. lož. rod. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
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Cena:7x ubytovanie s polpenziou resp. plná penzia - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta, DPH. Povinné 
príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: 1/1 BP izba 75 €, morská 
strana (hotel) pav. A 10 €/os. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Doprava: cena 
dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné miesto str.4.

POLOHA: príjemný rodinný penzión sa nachádza 200m od štrkovo – kamienkovej pláže priamo v centre letoviska Baška Voda. UBYTOVANIE: dvojlôžkové útulne 
zariadené izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek a väčšie rodinné izby, ktoré pozostávajú z dvoch miestností. VYBAVENIE: na každom poschodí spoločná 
chladnička, Wi-Fi za poplatok v celom penzióne, ihrisko na basketbal, volejbal, stolný tenis a vodné športy na pláži. STRAVOVANIE: polpenzia raňajky formou švéd-
skych stolov, večera servírovaná, výber z 3 menu, 1 šalát a 1 dezert. Parkovanie za poplatok v okolí.

Hotelový komplex Alem  10 dní8 dní
Baško Polje

POLOHA: nachádza sa v  stredisku Baško Polje uprostred hustého 
píniového lesa v  blízkosti štrkovo -kamienkovej pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora.  Je to starší hotelový komplex, ktorý tvorí hotelový 
pavilón A a pavilóny B. UBYTOVANIE: staršie dvojlôžkové izby (odde-
lené postele) s možnosťou prístelky, balkón park alebo morská strana 
(iba v pav. A za príplatok). VYBAVENIE: recepcia v hotelovom paviló-
ne A, klimatizovaná reštaurácia, TV sála, aperitív bar, Wi-Fi v priesto-
roch recepcie 3 hod. zdarma, obchod so suvenírmi. STRAVOVANIE: 
polpenzia formou švédskych stolov, alebo All inclusive light. ŠPORT 
A ZÁBAVA: ihrisko na basketbal, volejbal, futbal a vodné športy na 
pláži, diskotéka, hudobné bary na pláži v meste Baška Voda.

Služby Plus k polpenzii – jeden nápoj k večeri (2 dcl vína, 2dcl piva, 
2dcl nealka).

All inclusive light: raňajky, obedy, večere formou bufetu, 10.00-21.00 po-
nuka domácich čapovaných nápojov, víno, pivo a nealkoholických ná-
pojov v reštaurácii. 16.00 - popoludňajšie občerstvenie: káva, čaj, koláče.

Nápoje 
v cene

Penzión Knezovič  10 dní8 dní Baška VodaDieťa
zdarma

Dieťa
zdarma

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: 1/1 TWC 126 €,  balkón 10 €/izba, rodinná izba 
1/3+1 FAM. 20 €/os., detská postieľka ZDARMA, klimatizácia 5 €/deň/izba - platba na mieste. Upozornenie: V rodinných izbách 1/2+2 a 1/3+1 FAM môže byť LEN JEDNO DIEŤA ZDARMA a musia byť 
obsadené min. 3 plne platiacimi osobami, ktoré platia cenu ako na základnom lôžku podľa veku. Pes nie je povolený! Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné 
miesto str.4.

All 
inclusive

First minute

až 33%

First minute

až 33%

BAŠKA VODA - PENZIÓN - KNEZOVIČ
OBDOBIE A CENA

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
9.6.-16.6. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 255 269 299 339 359 379
dosp. os. príst. 195 209 225 255 270 285
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. 219 230 255 289 305 325
d. 3-6,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 3-11,99r. príst. 145 150 165 189 199 210

BAŠKO POLJE - HOTELOVÝ KOMPLEX - ALEM

OBDOBIE A CENA
POLPENZIA ALL INCLUSIVE LIGHT

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 245 275 315 350 375 345 375 415 450 475
dosp. os. príst. 209 235 269 299 320 295 319 355 385 405
dieťa 2-11,99r. príst. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA 90 90 90 90 90
2. d. 2-11,99r. lôž. rod. 135 155 175 195 210 190 209 229 249 265
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Baška Voda Turistický komplex Urania  10 dní8 dní

POLOHA: v  letovisku Baška Voda 500 m od centra 50-150m 
od kamienkovej pláže vhodnej pre deti. VYBAVENIE: klima-
tizovaná reštaurácia, TV miestnosť, aperitív bar, recepcia WIFI 
na recepcii, v blízkosti tenisové kurty, ihrisko na loptové hry, 
minigolf, vodné  športy na pláží,  parkovanie za poplatok. UBY-
TOVANIE: staršie 2 - lôžkové izby s možnosťou prístelky s bal-
kónom alebo terasou, niektoré s  klimatizáciou za príplatok. 
STRAVOVANIE:  All inclusive light (plná penzia vrátané neob-
medzenej konzumácie  čapovaných nápojov miestnej výroby  
pivo víno, voda  džús počas obedu a večere).

Poloha: hotel v dalmatínskom štýle v centre letoviska Podgora, priamo pri štrkovej pláži od ktorej je oddelený palmovou promenádou. Ubytovanie: staršie 2-lôžko-
vé izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa s WC, TV SAT, telefón a balkón (loggia). VYBAVENIE: recepcia, klimatizovaná reštaurácia s terasou, TV sála, á la carte reštau-
rácia, cocktail bar Riva, WiFi internetové pripojenie v lobby a cocktail bare zdarma, hotel má k dispozícii malé parkovisko za poplatok 6 €/auto/deň. Stravovanie: 
polpenzia formou švédskych stolov.

Hotel Podgorka  10 dní8 dníPodgora

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: 1/1 BP izba 197 €, obed 87 €/os. (v reštaurácii 
Riva), morská strana 48 €/os.  Upozornenie: Izba 1/1 BP a morská strana LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený! Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné 
miesto str.4.

Cena: 7x ubytovanie s plnou penziou - služby ALL INCLUSIVE LIGHT, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: izba 1/2 
- SINGLE USE (1/1) 270 €, klimatizácia 60 €/izba. Upozornenie: 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. Pes nie je povolený. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné 
miesto str.4.

Dieťa
zdarmaFirst minute

až 33%

Dieťa
zdarma

All 
inclusive First minute

až 33%

BAŠKA VODA - BUNGALOVY - URANIA
OBDOBIE A CENA 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.

1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.
dosp. os. zákl. lôž. 399 459 479 499
dosp. os. príst. 339 395 409 429
dieťa 4-11,99r. zákl.lôž. 339 395 409 429
dieťa 12-17,99r. zákl.lôž. 369 429 449 469
dieťa 4-11,99r. príst. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA
dieťa 12-17,99r. príst. 309 349 359 389
dieťa 0-6,99r. lôž. rod. UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE LIGHT ZDARMA

PODGORA - HOTEL - PODGORKA
OBDOBIE A CENA

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
2.6.-9.6. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 280 300 330 370 400 430 470
dosp. os. príst. 215 230 250 280 300 325 355
d. 0-13,99r. zákl. lôž. s 1 dosp. os. v 1/2 215 230 250 280 300 325 355
dieťa 0-9,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 10-13,99r. príst. 150 165 185 210 220 240 260
2. d. 0-5,99r. lôž.rod. s 2 dosp. os. 240 260 285 315 340 365 399
d. 0-2,99r. na lôžku rodiča v 1/2 UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
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MakarskaPrivátne apartmány 10 dní8 dní

Privátne apartmány NO NAME 
POLOHA: apartmány a izby sa nachádzajú v letoviskách Makarska a Podgora do 
500m od mora. UBYTOVANIE: Apartmány štandard- Štúdio A2 – miestnosť s 2 
lôžkami, kuchynský kútik, terasa alebo balkón, A2 2-lôžková spálňa,  A3- 2-lôž-
ková spálňa, 1 lôžko v obývacej miestnosti, A4 – dve 2-lôžkové spálne, A5 – dve 
2-lôžkové spálne s 1lôžkom v obývacej miestnosti, A6 – tri 2-lôžkové spálne, A7 – 
tri 2-lôžkové spálne, s 1 lôžkom v obývacej miestnosti. Každý apartmán má kom-
pletne vybavený kuchynský kút, kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu. Apartmány 
comfort sú luxusnejšie, majú klimatizáciu a TV. STRAVOVANIE: vlastná strava. 
Možnosť príplatku polpenzie. 

Apartmány MK 001
POLOHA: 200 m od mora, 350 m od centra Makarskej. ZLOŽENIE: apartmány 
comfort 1 x A6, 2x A2+1, 1xA4 UBYTOVANIE: viď popis privátne apartmány 
NO NAME. VYBAVENIE: všetky apartmány sú klimatizované a majú parkovisko 
pred domom. STRAVOVANIE: vlastná strava. Možnosť príplatku polpenzie.

Apartmány a izby MK 002
POLOHA: 250 m od mora, 450 m 
od centra Makarskej. ZLOŽENIE: 
apartmány comfort 1 x A4, 4x 
1/2 izba, 2x 1/2+1. UBYTOVA-
NIE: viď popis privátne apartmány 
NO NAME. VYBAVENIE: parkovis-
ko, klimatizácia. STRAVOVANIE: 
vlastná strava, možnosť príplatku 
polpenzie v reštaurácii alebo v ho-
teli Rivijera a Biokovka.

Apartmány MK 003
POLOHA: 300 m od mora a centra Makarskej. ZLOŽENIE: apartmány comfort 2 
x A4, 1 x A4+1, 1x A6. UBYTOVANIE: viď popis privátne apartmány NO NAME. 
VYBAVENIE: všetky apartmány sú klimatizované a  majú parkovisko pred do-
mom. STRAVOVANIE: vlastná strava.

Privátne ubytovanie - príklad

MK 001

Apartmány a izby MK 002

MK 003

Privátne izby NO NAME 
POLOHA: priv. izby sa nachádzajú v letoviskách Makarska a Podgora do 500m od 
mora. UBYTOVANIE: 1/2 2-lôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, kúpeľ-
ňa s WC, väčšina má balkón alebo terasu. STRAVOVANIE: polpenzia. 

First minute

10-15%

Makarska - privátne apartmány NO NAME
OBDOBIE 
A CENA

do 9.6 9.6. - 16.6 16.6. -1.7. 1.7. 14.7. 1.7.-14.7. 14.7.-25.8.
od 15.9 8.9. -15.9 1.9. -8.9. 3.9.-10.9. 25.8. -1.9.
štand. comfort štand. comfort štand. comfort štand. comfort štand. comfort

A2 ST 319 379 429 479 519
A2 309 379 429 479 479 519 519 569 569 669
A3 429 479 519 619 709
A4 519 669 619 759 709 859 809 949 949 1 089
A5 619 669 759 899 1 039
A6 729 809 759 899 859 1 039 999 1 139 1 089 1 279

A2+2 479 519 619 709 809
Prístelka 99 99 99 99 139

Polpenzia 129 129 129 129 129 129 129 129 139 139

Makarska, privátne izby NO NAME

OBDOBIE A CENA
do 9.6 9.6. - 16.6 16.6. -1.7 1.7. -14.7 14.7. 25.8

od 15.9 8.9. -15.9 1.9. - 8.9 25.8.- 1.9
os. zák. lôžko 1/2 289 289 309 319 339
prístelka nad 12r. 259 259 279 289 309

dieťa 3-12r. pr. 209 209 219 229 239

Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby ZDARMA. Cena: zahŕňa 7 x ubytovanie v dvojlôžko-
vej izbe s polpenziou, pre jednu osobu,  DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 14€/os./týž-
deň, dieťa 12-18 r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 2,5€/os./deň. 
Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok za nástupné miesto.

Dieťa do 3 rokov bez nároku na služby ZDARMA. Cena: je za apartmán, zahŕňa 7 x ubytova-
nie, spotrebu el. energie a vody, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, DPH. Povinné príplat-
ky: pobytová taxa 14€/os./týždeň, dieťa 12-18 r. 7€/týždeň. Možnosť príplatku: komplexné ces-
tovné poistenie 2,5€/os./deň. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok 
za nástupné miesto.
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POLOHA: asi 700 m od centra mestečka Gradac. POP-
IS A PLÁŽ: starší hotelový komplex tvorí hlavná budo-
va hotela, jeho dvojička depandans A a depandansy B, 
nachádza sa v  bezprostrednej blízkosti štrkovej pláže, 
od ktorej ho oddeľuje prímorská promenáda, ktorá ve-
die až do centra mestečka, ležadlá na pláži za poplatok. 
VYBAVENIE: v hlavnej budove klimatizovaná recepcia, 
reštaurácia s terasou (časť je klimatizovaná), spoločen-
ská miestnosť, pripojenie WiFi v spoločných priestoroch 
zdarma, TV sála, Caffe bar, parkovisko za poplatok 4 €/
deň/auto. UBYTOVANIE: HOTEL (HLAVNÁ BUDOVA) 
– staršie 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky 
(rozťahovacie kreslo), kúpeľňa s  WC, SAT TV, telefón, 
balkón, niektoré izby majú klimatizáciu (za príplatok), 
DEPANDANS A - staršie 2-lôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky (rozťahovacie kreslo), kúpeľňa s  WC, 
SAT TV, balkón. STRAVA: polpenzia - raňajky a večere 
podávané formou bufetu, k  večeri jeden nápoj (2 dcl 
vína, 2 dcl piva alebo 2 dcl nealka). ŠPORT A ZÁBAVA: 
3 tenisové kurty, vodné športy – požičiavanie vodných 
bicyklov, skútrov, banán, škola potápania, v sezóne hrá 
na terase hotela živá hudba, príjemné posedenie v cen-
tre mestečka Gradac v  romantických kaviarničkách 
a krčmičkách, ktoré lemujú celé pobrežie.

POLOHA: v južnej časti letoviska Gradac, príjemnou 
prechádzkou cca 10 min. od centra mestečka. POPIS 
A PLÁŽ: menší dvojposchodový hotel vhodný pre me-
nej náročných klientov, situovaný vo svahu, v tichom 
prostredí borovicového hája na okraji letoviska, cca 
150 m od prírodnej štrkovej pláže lemovanej borovi-
cami, s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá na pláži 
za poplatok. VYBAVENIE: vstupná miestnosť s malou 
recepciou a reštauráciou, pripojenie WiFi v hoteli zdar-
ma, bezplatné parkovanie v okolí. UBYTOVANIE: roz-
lohovo rôzne, klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej, resp. dvoch  prísteliek (rozťahovacie kreslo), 
sprcha/WC, SAT TV, malá chladnička, balkón, izby orien-
tované na morskú stranu (bočne aj čelne) za príplatok. 
STRAVA: polpenzia - raňajky podávané formou bufetu, 
večere formou obsluhy – výber z 3 menu, šalátový bu-
fet, dezert. ŠPORT A ZÁBAVA: v letovisku Gradac: vod-
né športy, požičiavanie vodných bicyklov, skútrov,  teni-
sové kurty, na pobrežnej promenáde kaviarničky, bary, 
reštaurácie so živou hudbou resp. diskotékou otvorené 
v sezóne dlho do noci.

Hotelový komplex Laguna  10 dní8 dníGradac

Hotel OAZA  10 dní8 dníGradac

GRADAC - HOTEL - LAGUNA

OBDOBIE A CENA
HOTEL DEPANDANS A

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
9.6.-16.6. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8. 9.6.-16.6. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 299 319 349 379 399 449 279 299 329 359 379 429
dosp. os. príst. 289 325 350 365 389 420 260 275 310 335 355 360
dieťa 0-11,99r. zákl. lôž. 260 289 299 330 345 385 230 255 280 305 325 365
d. 0-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
dieťa 0-5,99r. lôž. rod. 170 189 195 215 225 249 160 170 180 199 210 235

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku: 1/1 B izba 116 €, obed 77 €/os., klimatizácia v 
hoteli 20 €/os., detská postieľka do 2,99r. 48 €. Upozornenie: 1/1 B izba a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes nie je povolený. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok 
za nástupné miesto str.4.

GRADAC - HOTEL - OAZA
OBDOBIE A CENA

9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7.
8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 14.7.-18.8.

dosp. os. zákl. lôž. 299 329 359 379 399
dosp. os. príst. 225 249 269 285 299
dieťa 3-11,99r. zákl. lôž. 255 279 305 325 339
d. 3-11,99r. príst. s 2 dosp. os. UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
2. dieťa 3-11,99r. príst. v 1/2+2 225 249 269 285 299
dieťa 3-11,99r. lôž. rodiča 225 249 269 285 299

Cena: 7x ubytovanie s polpenziou, služby delegáta, DPH. Povinné príplatky: poby-
tová taxa od 12-17,99r. 8 €/os., od 18r. 16 €/os. Možnosť príplatku:  balkón morská 
strana 15 €/os. Upozornenie: Izba 1/1 a detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Pes 
nie je povolený. Doprava: cena dopravy autobusom na osobu je 110€ + príplatok 
za nástupné miesto str.4.

Dieťa
zdarma

Dieťa
zdarma

First minute

až 33%

First minute

až 33%

Nápoje 
v cene
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I. Vznik zmluvného vzťahu
1)  Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a)  Riatour spol. s r.o. Cestovná kancelária, so sídlom Moyzesova 

1744, 020 01 Púchov, IČO: 31612822, DIČ: SK2020441819, 
zapísaná v O.R. Okresný súd Trenčín, oddiel sro vložka 2760/R, 
ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete 
vlastných miest alebo splnomocnených externých autorizo-
vaných predajcov (Ďalej iba CK) a 

b)  objednávateľ (zákazník) – fyzická alebo právnická osoba spôso-
bilá k právnym úkonom, ktorý uzatvoril s CK zmluvu o obstaraní 
zájazdu, resp. zájazd objednal písomnou objednávkou, a/ alebo 
osoba, v prospech ktorej sa zmluva uzatvorila zájazd písomne 
objednal, resp. na ktorú sa zájazd previedol, pričom v tomto 
prípade podpisujúci objednávateľ potvrdzuje, že je riadne 
splnomocnený uzatvoriť zmluvu v jej mene a v jej prospech. 
Za neplnoletú osobu Zmluvu podpisuje jej zákonný zástupca.

2)  Zmluvný vzťah medzi CK a  objednávateľom sa riadi usta-
noveniami zák. č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a týmito Zmluvnými 
vzťahmi. Vzniká uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu resp. 
potvrdením písomnej objednávky (ďalej len Zmluva), čím 
objednávateľ vyslovuje súhlas s  uzatvorením Zmluvy a  so 
zmluvnými vzťahmi. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb 
uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich 
vlastných záväzkov. 

3)  Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho 
kontaktu) zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká 
podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu. 

4)  Obsah Zmluvy vyplýva z ponuky tohto katalógu, dodatočnej 
ponuky CK (napr. akcie, dotlač), objednávateľom potvrdených 
objednávok (napr. forfaitové zájazdy) a  je v súlade s  týmito 
Zmluvnými vzťahmi. 

5)  Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzuje, že objednávateľovi 
obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohod-
nutú cenu. 

6)  Objednávateľ vo svojom mene a  v  zastúpení všetkých 
účastníkov zájazdu podpísaním Zmluvy udeľuje tento súhlas 
na spracovanie a poskytnutie ich osobných údajov za účelmi 
(uvedenými v časti všeobecné informácie – ochrana osobných 
údajov), na ktoré CK osobné údaje spracúva pre CK, jej dodá-
vateľov služieb a poisťovaciu spoločnosť a súhlasí, aby CK vo 
svojich informačných systémoch spracovávala jeho a ich osob-
né údaje s platnou legislatívou (zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení). Poskytnuté údaje môžu 
byť sprístupnené len zamestnancom CK a osobám, ktoré sú 
oprávnené ponúkať a poskytovať služby CK, ako aj osobám, 
ktoré dodávajú služby pre CK (vrátane cezhraničného toku), 
a to najmä za účelom ponuky alebo poskytovania služieb pre 
CK a jej marketingových aktivít. Tento súhlas so spracovaním 
údajom sa tiež vzťahuje na  všetkých spracovateľov týchto 
údajov, poštu a doručovanie spoločnosti. Súhlas objednávateľ 
udeľuje vo svojom mene aj v  mene ostatných účastníkov 
zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, 
o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Súhlas sa 
týka údajov titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová 
adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo. Súhlas 
sa udeľuje v celom rozsahu a vrátane cezhraničného toku na 
poskytnutie údajov do cudziny (štátov, kam účastníci pocestujú 
v  rámci zájazdu) najmä na plnenie Zmluvy a zabezpečenie 
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi 
objednávateľom a CK avšak do písomného odvolania doruče-
ného doporučene poštou a do sídla CK. Objednávateľ čestne 
vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on 
ako aj všetci účastníci zájazdu, ktorých osobné údaje na základe 
ich súhlasu CK poskytol, boli oboznámení a poučení o  všetkých 
svojich zákonných právach a podmienkach spracúvania svojich 
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom 
znení, najmä však o ustanoveniach § 20 tohto zákona ako aj 
o celom obsahu Zmluvy. 

II.  Cenové podmienky a ceny zájazdov
1)  Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami 

dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná 
a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve. 

2)  Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným 
úkonom v zmysle § 741c Obč. Zákonníka zvýšiť cenu zájazdu 
v prípade, že dôjde k: 

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok 
(nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili plnú cenu zájazdu), 

3)  Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom 
zájazdu, je CK na základe tejto dohody oprávnená cenu zájazdu 
uvedenú v Zmluve jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa 
zvýši cena alebo platba podľa odst. 2) písmena a) a b) oproti 

cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade 
zmeny kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v prie-
mere o viac ako 5% je CK oprávnená zvýšiť jednostranne cenu 
zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej 
výše zmeny kurzu. Toto zvýšenie ceny je pre objednávateľa 
záväzné. 

4)  Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôso-
bu zvýšenia musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní 
pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne 
právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. 

5)  Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) 
a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne 
vymenované. K niektorým cenám autobusových zájazdov sa 
za dopravu s odchodom zo Slovenska účtuje príplatok za ná-
stupné miesta podľa platného cenníka uvedeného v katalógu. 
K základným cenám zájazdov sa pripočítavajú príplatky, resp. 
odpočítavajú zľavy uvedené v základnej ponuke. Tieto služby 
sa môžu doobjednať len na dobu celého pobytu.

6)  Zľavy sa vzťahujú na katalógovú cenu pobytového zájazdu 
pre osobu na základnom lôžku. Zľava sa nevzťahuje na osoby 
na prístelkách, na osoby bez nároku na lôžko a ceny dopravy 
s výnimkou prípadov špeciálnych predajných akcií, v  rámci 
ktorých je explicitne dovolené zľavňovať aj tieto ceny. Zľava 
sa taktiež nevzťahuje na povinné príplatky a iné príplatky za 
doplnkové služby, poplatky, príplatky za autobusovú dopravu 
a poistenie. 

7)  Na akciové ceny, publikované formou akciovej ponuky, sa 
nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.

III. Platobné podmienky
1)  CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím 

a objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho 
poskytnutím. Zaplatenie ceny zájazdu (príp. preddavku) ob-
jednávateľ musí na požiadanie CK preukázateľným spôsobom 
doložiť. 

2)  Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je 
oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení 
Zmluvy. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohod-
nutý takto: 

a)  pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť 
preddavok vo výške minimálne 50% ceny zájazdu. 

b)  najneskôr 35 kalendárnych dní pred začiatkom zájazdu je ob-
jednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu. 

c)  v prípade vzniku zmluvného vzťahu v  lehote kratšej ako 35 
kalendárnych dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ 
povinný uhradiť 100% ceny zájazdu pri vzniku zmluvného 
vzťahu. 

3)  Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení 
celej ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľ akýchkoľvek 
dôvodov nedodrží termíny alebo výšky platieb podľa článku 
III. Ods. 2 Zmluvných vzťahov, je CK oprávnená odstúpiť od 
uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov. Objednávateľ s za-
väzuje hradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu 
i v prípade, ak do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK 
preddavok ani celú cenu zájazdu a CK od uzavretej Zmluvy 
neodstúpila. 

IV. Práva a povinnosti objednávateľa
1)  K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a)  právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zapla-

tených služieb,
b)  právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne 

dohodnutých a zaplatených služieb, 
c)  právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne 

dohodnutých službách,
d)  právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť 

od zmluvy podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov, 
e)  právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých 

službách a porušenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie 
v súlade s článkom VIII. týchto Zmluvných vzťahov,  

f )  právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne 
ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré 
sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii 
známe, a nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu, ako 
i potrebné doklady. 

g)  právo písomne oznámiť CK najneskôr 14 dní pred začiatkom 
zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uve-
dená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie 
nového objednávateľa, že súhlasí s  uzatvorenou Zmluvou 
a  spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. 
Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva 

objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ 
spoločne a  nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny 
zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou 
objednávateľa vzniknú ( čl. VI., bod 7), 

h)  právo na ochranu osobných údajov ktoré objednávateľ uvádza 
v Zmluve a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami. 

2)  K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a)  poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu 

a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať 
požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto 
údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK, 

b)  zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov, ak necestujú s ro-
dičmi, sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka a písomný 
súhlas zákonného zástupcu obdobne zabezpečiť sprevádzanie 
a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, 

c)  vopred nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d)  zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III týchto Zmluvných vzťahov,
e)  prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,
f )  mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ 

je vyžadované), byť zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), 
dodržiavať pasové, colné, devízové, zdravotné, dopravné, 
bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín a miest, 
do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním 
týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. Deti do 5 rokov 
musia disponovať vlastným cestovným dokladom. Ministerstvo 
vnútra SR odporúča občanom Slovenskej republiky – rodičom, 
ktorí chcú cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia SR, 
aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre každé 
dieťa do 5r. (aj keď sú už zapísané v pase rodiča). Cestovný pas 
musí byť platný ešte pol roka po návrate zo zahraničia.

g)  riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného urče-
ného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program, 

h)  počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo 
majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb 
alebo CK a uhradiť prípadnú spôsobenú škodu, 

i)  dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči 
dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Zmluvných 
vzťahov.

j)  zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, 
obmedziť alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo 
spôsobiť zhoršenie vlastného zdravotného stavu

k)  dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase
l)  bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov, predovšetkým tele-

fonického kontaktu a poštovej adresy, slúžiacim k prípadnému 
oznámeniu zmeny náležitostí Zmluvy alebo pokynov na cestu.

m) pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho 
kontaktu) uhradiť zálohovú faktúr do 3 dní od jej vystavenia 
a zaslať ním podpísanú Zmluvu doporučenou zásielkou na ad-
resu CK do 3 dní od jej obdržania. V prípade, že objednávateľ 
tento záväzok nesplní, CK má právo zrušiť rezerváciu. 

3)  K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú 
účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí: 

a)  oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako 
aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä ich však 
informovať o rozsahu a kvalite služieb, 

b)  zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti 
zákazníkov. 

V. Povinnosti a práva CK
1)  K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. 

týchto Zmluvných vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce 
povinnosti a práva CK. 

2)  CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých 
podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu 
mať vplyv na rozhodnutie záujemcov o kúpe zájazdu.

3)  CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad 
rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. 

4)  CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu na 
základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie 
v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a)  neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v za-
hraničí do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, 

b)  nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu 
zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, 

c)  nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou 
zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, 
ak zájazd bol poskytnutý len z časti.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
1)  Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú 

podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. 
Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, 
musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa 
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rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi 
bez zaplatenia storno poplatku. Svoje rozhodnutie musí 
písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny. 

2)  Pre realizáciu zájazdu je stanovený minimálny počet 24 
účastníkov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. CK má právo zrušiť 
zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého 
medzi CK a objednávateľom do 21 dní pred jeho začiatkom, 
ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnutie minimálneho počtu 
účastníkov. Ak CK z tohto dôvodu zruší zájazd, je povinná tuto 
skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr 7 dní pred odchodom zájazdu. 

3)  CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je 
sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mi-
moriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, 
zemetrasenie iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, 
rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak 
ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), 
ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým 
nebolo možné zabrániť.  

4)  Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred 
jeho začiatkom alebo objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou 
zmenou Zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, 
aby mu CK na základe novej Zmluvy poskytla iný zájazd 
najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým 
v pôvodnej Zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri 
uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe 
pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. 
Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby 
je CK povinná rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť. 

5)  CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednot-
livých službách sú v nevyhnutných prípadoch možné, pričom 
CK bude objednávateľa o nich bezodkladne informovať. Ide 
najmä o zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho  zariadenia na 
vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu a triedu, zmenu obsahu 
a  časového rozvrhu poskytovania služieb all inclusive, ča-
sových harmonogramov programov a  programu zájazdu, 
dĺžky trvania zájazdu, miesta nástupu a  výstupu, zrušenie 
autobusovej dopravy a zmenu kategórie autobusu pri doprave 
po Slovensku, ako aj zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých 
omylov a tlačových chýb. Doprava po Slovensku pri všetkých 
autobusových zájazdoch sa uskutoční pri minimálnom počte 
10 účastníkov z jedného nástupného miesta. Ak navrhované 
zmeny vedú aj k zmene ceny zájazdu, CK uvedie novú cenu 
návrhu. Objednávateľ má možnosť písomne v určenej lehote 
oznámiť CK, že so zmenami nesúhlasí, a  že odstupuje od 
Zmluvy. 

6)  Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby 
alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich 
nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je 
povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd 
pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť 
inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené 
v Zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny 
medzi ponúkanými a poskytnutými službami. 

7)  Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK 
schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena účastníka 
zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu 
za dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 35 €/os. 

8)  CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby 
poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objed-
návateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa 
počas zájazdu. 

9)  CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej 
služby nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade 
jej nedodania CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu za 
nedodanú službu bez ďalších náhrad. 

VII. Odstúpenie od zmluvy
1)  CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len 

z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne 
dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné ozná-
menie o odstúpení od Zmluvy s uvedením dôvodov zasiela 
CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú 
v  Zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom 
doručenia oznámenia objednávateľovi. V prípade vrátenia 
zásielky ako nedoručenej z  akéhokoľvek dôvodu z  adresy 
uvedenej v  zmluve objednávateľom, sa táto považuje za 
doručenú dňom jej odoslania CK. K rovnakému dňu nastávajú 
účinky odstúpenia od Zmluvy.

2)  Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred 
začiatkom čerpania služieb:

a)  bez udania dôvodu

b)  z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. 
Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď 
formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil alebo 
ho na predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne 
doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia 
od Zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom 
písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ 
zájazd zakúpil.

3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy 
porušenie povinnosti CK, ktoré sú určené Zmluvou, je objed-
návateľ povinný zaplatiť CK storno poplatok. Ak CK odstúpi 
od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom je 
objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška stor-
no poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní 
pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne: 

 46 dní a viac pred odchodom zájazdu: 30 % z  ceny objednaných 
služieb a poistné

 45-31 dní pred odchodom zájazdu: 40 % z  ceny objednaných 
služieb a poistné

 30-21 dní pred odchodom zájazdu: 50 % z  ceny objednaných 
služieb a poistné

 20-15 dní pred odchodom zájazdu: 80 % z  ceny objednaných 
služieb a poistné

 14-6 dní pred odchodom zájazdu: 90 % z  ceny objednaných 
služieb a poistné

 5 dní a menej pred odchodom zájazdu: 100 % z  ceny objed-
naných služieb a poistné

4) Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá 
službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia 
od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa č. IV. 
ods. 2) písm. f ) týchto zmluvných vzťahov je povinný zaplatiť 
storno poplatok, ktorý sa rovná 100% ceny nevyužitej služby 
(zájazd, pobyt alebo iná služba).

5)  Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku a zmluvne 
pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpe-
nia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného 
počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, alebo 
nástupu na zájazd pri individuálnej doprave. 

6)  CK má právo odrátať storno poplatok, resp. zmluvnú pokutu od 
zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objed-
naných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi 
bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej 
Zmluvy. 

7)  CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku 
na náhradu, ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej 
republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša 
program či priebeh zájazdu. V  takomto prípade je účastník 
zájazdu povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté 
v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde. 

8)  Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu, ktorý si tento u CK 
objednal a bol CK potvrdený a úhrada dohodnutej zmluvnej 
pokuty vo výške 35 €/os. Podľa článku VI bod 7. Týchto zmluv-
ných vzťahov, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo 
strany objednávateľa zaplatiť storno poplatok za zrušenie skôr 
objednaného zájazdu vypočítaný podľa bodu 3 tohto článku 
Zmluvných vzťahov. 

VIII. Reklamácie, reklamačný poriadok, zodpovednosť za 
škody

1)  V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo 
pôvodne dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo 
na odstránenie chybne poskytnutej služby a na reklamáciu. 
Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chyb-
ne poskytnutej služby bezodkladne a  to priamo na mieste 
u dodávateľa služby alebo u   povereného zástupcu CK tak, 
aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ je 
povinný poskytnúť CK maximálnu súčinnosť. 

2)  Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, o uplatnení práva 
na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť 
písomný záznam v  spolupráci so zástupcom CK. Záznam 
podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a objednávateľ, 
ktorý obdrží jeden exemplár. Zástupca CK sa vyjadrí k predmetu 
chybne poskytnutej služby. Tento potvrdený záznam je objed-
návateľ povinný predložiť pri uplatnení práva na reklamáciu. 
Zástupca CK nie je povinný vyjadriť sa k  bodom, ktoré sa 
netýkajú služieb CK obsiahnutých v Zmluve. 

3)  Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplat-
niť u CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od 
skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, 
odo dňa keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo 
zaniká. K reklamácii objednávateľ prikladá písomný záznam, 
vypracovaný podľa predchádzajúceho bodu. Na všetky rekla-

mácie CK odpovie písomne formou najneskôr do 30 dní od ich 
doručenia. 

4)  CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov 
vyplývajúcich z uzatvorenia Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto 
záväzky má plniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa 
poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpovedá za úroveň cudzích 
služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ ob-
jedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie ( 
napr. fakultatívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou hotelového 
areálu a majetkom hotela s prístupom výhradne len pre hote-
lových hostí, CK ani hotel nezodpovedajú za jej čistotu, údržbu 
a vybavenie. 

5)  Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové 
ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluv-
nej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej 
zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, 
ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. 

6)  CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov 
a na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti 
ciest a  hraničných prechodov, z  dôvodu nepriaznivého 
počasia, plných vzdušných koridorov resp. z  technických 
a prevádzkových dôvodov. CK nezodpovedá za škody, ktoré 
môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku 
nad rámec platných medzinárodných štandardov. Obe strany 
sa dohodli, že meškanie dopravného prostriedku nezakladá 
dôvod na odstúpenie od Zmluvy. 

7)  V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté 
v  Zmluve (napr. pri poruche autobusu), CK hradí cestovné 
náklady v rámci územia SR vo výške cestovného vlakom 2 tr., 
resp. autobusom pravidelne autobusovej linky. 

8)  CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani ona ani jej dodá-
vatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou 
osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo 
udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvída-
teľných okolností. 

IX. Cestovné poistenie
1)  Súčasťou všetkých zájazdov CK na základe dohody zmluvných 

strán je komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia 
storno poplatkov pre účastníkov zájazdu. Ceny komplexného 
cestovného poistenia sú uvedené v katalógu našich cestovných 
kancelárií. Presný rozsah komplexného cestovného poistenia 
pre klientov CK je k dispozícii  v  informáciách poisťovacej 
spoločnosti, ktoré obdrží objednávateľ od CK. 

2)  Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu 
a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej 
udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu 
a CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípade výšku uplat-
ňovaných nárokov z tohto vzťahu.

3)  V prípade, že objednávateľ odmietne komplexné cestovné 
poistenie, ktoré je súčasťou zájazdov CK, zároveň tým objedná-
vateľ preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré sú 
inak predmetom poistného plnenia komplexného cestovného 
poistenia, ktoré je v ponuke CK. 

X. Záverečné ustanovenia
1)  Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, 

cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám 
známym v dobe tlače k 30.11.2017 a CK si vyhradzuje právo 
ich zmeny do uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom. Všetky 
informácie uvedené v tomto katalógu boli zostavené na zák-
lade poznatkov a informácií, ktoré mala CK k dispozícií ku dňu 
vydania katalógu. CK si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, 
ktoré sa mohli vyskytnúť po uzávierke tohto katalógu. Zdvorilo 
vás uisťuje, že vás bude o nich bezodkladne informovať najne-
skôr do termínu zakúpenia vášho zájazdu. CK sa ospravedlňuje 
za prípadné neúmyselné chyby a preklepy ktoré sa mohli pri 
spracovaní katalógu vyskytnúť.

2)  Tieto zmluvné vzťahy sú platné a účinné od 1.12.2017 a spolu 
s  katalógom sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ potvr-
dzuje, že týmito Zmluvnými vzťahmi ako aj so Všeobecnými 
informáciami bol oboznámený, sú mu zrozumiteľné, súhlasí 
s nimi v plnom rozsahu ich prijíma. Pre výklad pojmov budú 
použité všeobecné informácie uvedené v tomto katalógu CK. 

Riatour spol. s r.o. 
Cestovná kancelária



Kdeko¾vek ste, 
stojíme pri Vás.

S cestovným poistením od Európskej 
cestovnej poisťovne získate okrem iného:

•  poistenie všetkých bežných športov 
bez príplatku vrátane vodného lyžovania, 
potápania, raftingu, windsurfingu, 
jachtingu, kaòoningu, trekingu, 
snoubordingu, skialpinizmu, horolezectva, 
ferraty atï.,

•  poistenie lieèebných nákladov až do výšky 
265 000 EUR vrátane pátrania a záchrany 
na vode a v horách,

•  poistenie storna/nevyèerpania služieb 
aj bez obmedzenia a spoluúèasti, 

• a ve¾a ïalších príjemných prekvapení

č. 2405797324
poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poist’ovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa 
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487

Poistený: Riatour, spol. s r.o. 
so sídlom Moyzesova 1744, 020 01, Púchov, IČO 31612822

Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z., o zájazdoch, podmienkach 
podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, v platnom znení, poistnú zmluvu o poistení 

zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou
€ 31.250,-.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:
1. neposkytne objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde s poisteným 

uzatvorená (ďalej len „oprávnená osoba“ ), dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta 
plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou 
zájazdu,

2. nevráti oprávnenej osobe zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd 
neuskutočnil, alebo

3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne 
poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

Začiatok poistenia: 01.12.2017

Koniec poistenia: 30.11.2018

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku 
cestovnej kancelárie (ECP-VPP-INS-2013) a poistnou zmluvou.

V Bratislave, 01.12.2017



č. 2405797324
poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poist’ovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa 
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487

Poistený: Riatour, spol. s r.o. 
so sídlom Moyzesova 1744, 020 01, Púchov, IČO 31612822

Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z., o zájazdoch, podmienkach 
podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, v platnom znení, poistnú zmluvu o poistení 

zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou
€ 31.250,-.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku:
1. neposkytne objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde s poisteným 

uzatvorená (ďalej len „oprávnená osoba“ ), dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta 
plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou 
zájazdu,

2. nevráti oprávnenej osobe zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd 
neuskutočnil, alebo

3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne 
poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.

Začiatok poistenia: 01.12.2017

Koniec poistenia: 30.11.2018

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku 
cestovnej kancelárie (ECP-VPP-INS-2013) a poistnou zmluvou.
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®

Centrála a rezervácie: CK Riatour,  Moyzesova 1744, 020 01  Púchov, Tel: 00421-42-4635036, 00421-42-4635032, 
e-mail: riatour@riatourck.sk, info@riatourck.sk, www. riatourck.sk, www.riatour.com 

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE:

DIEŤA ÚPLNE ZDARMA
Ponuka platí pre jedno dieťa na prístelke ubytované s 2 dospelými 
osobami pri záväznej rezervácii do 31.3.2018. Dieťa má zdarma 
ubytovanie, polpenziu a  dopravu. Zľavy sa vzťahujú na hotely Alba, 

Adriatic, Rivijera, Biokovka, penzion Knezovič, hotelový komplex Alem. Uve-
dená zľava platí pre nasledovné termíny: 8.6.-17.6., 15.6.-24.6., 22.6.-1.7., 
24.8. - 2.9., 31.8.-9.9. (dieťa platí len komplexné cestovné poistenie).

Vernostná zľava 2 % Verní zákazníci Riatour ktorí s nami cestovali viac krát si môžu k zľave 
First minute pripočítať 2 % do 1.4.2018.

Dodatočná zľava 3 %
V prípade zaplatenia 100% ceny zájazdu priamo pri objednávke zájazdu Vám 
poskytneme navyše k ostatným zľavám 3 % zľavu zo základnej ceny zájazdu pri 
úhrade celej ceny zájazdu do 1. 4. 2018.

Špeciálna zľava 10 % Platí pre vybrané hotely označené príslušným piktogramom do 1.4.2018.

ZĽAVY 2018 Kontaktné adresy a predajné miesta

Od 2.4. poskytneme zľavu 5 % z katalógovej ceny zájazdu ak klient využil našej služby po druhýkrát, 7 % pri využití služieb po 
tretí krát a 10 % pri využití služieb viac ako  tri krát. Vernostnú zľavu nie je možné využívať pri ponukách last minute, fi rst minute a 
špeciálnej cene.

First minute 28 %        2 % 3 % 23 %        2 % 3 % 18 %        2 % 3 % 13 %        2 % 3 %

do 31.12.2017 do 31.1.2018 do 28.2.2018 do 31.3.2018

Rodinné
izby

Možnosť ubytovania rodiny 
s 2 alebo 3 deťmi.

Neprekonateľná 
cena

Dieťa s ubytovaním 
a stravou zdarma.

Špeciálna
zľava

Na vybrané hotely 
pri 100% úhrade.

Nápoje 
v cene

Zariadenia ktoré majú 
k polpenzii nápoje v cene.

All 
inclusive

Vybrané hotely 
so stravovaním All inclusive.

Dieťa
zdarma 7=6

Vo vybraných zariadeniach 
platíte len 6 nocí a dostanete 7.

First minute zľava 
do 31. 3. 2018

First minute

-15%

First minute zľava platí pre každého klienta pri kúpe zájazdu do 1.4.2018. Zľavy platia na vyznačené zájazdy organizované CK 
RIATOUR v  roku 2018 pri uhradení 100 % do 1.4.2018. Výška zľavy sa  počíta zo základnej ceny zájazdu uvedenej v  katalógu, 
ku ktorej vám môžeme poskytnúť +2% vernostnú zľavu a +3% dodatočnú zľavu pri úhrade zájazdu do 1.4.2018 + špeciálna zľava.

Bratislava TURANCAR, Dunajská 38, 811 08  Bratislava, Tel:02/52926014, ba@turancar.sk

PROFITOUR,  Miletičova 3/a, Bratislava 2, Tel: 02/555 64094, objednavka@profi tour.sk  

BON POINT s.r.o. CA,  Priemyselná 8, 821 09  Bratislava, Tel: 0911 940 954, ingrid.madejova@gmail.com

Bardejov HERKULES agency s.r.o., Moyzesova 11, 085 01  Bardejov, Tel: 054/477 44 77,0948/335 184, Fax: 054/477 47 74, herkules@herkules.sk

Brezno Aventurine s.r.o., Rázusova 33, 977 01  Brezno, Tel: 048/611 25 66, Fax: 048/611 25 66,  aventurine@mail.t-com.sk

Čadca  ZAHRA - CA, spol. s r.o., Malá 2964/2c, 022 01 Čadca, Tel: 0918/722592, Fax: 041/4000148, vangelova.zahra@gmail.com

Detva Katkatours CK, Nám. Mieru 9, 962 12 Detva, Tel: 045/5454890, Fax: 045/5410420,  detva@katkatours.sk

AQUA Cestovná agentúra Mária Tannhauserová, M.R.Štefánika 70, 962 012  Detva, Tel/Fax: 045/5459696, ca.aqua@mail.t-com.sk 

Galanta REAL Ing. Karol Bosák, Ces. Agentúra, Sídl. JAS 5, 924 01 Galanta,  Tel/fax: 031/780 34 39, ckreal@ckreal.sk 

GITA, s.r.o., Šafárikova 1526, 924 01  Galanta, Tel: 031/780 21 06-8, 0915/841961-2, Fax: 031/780 21 06, gita@gita.sk

SPOROMED, s.r.o., Clementisove sady 1410/22, 924 01 Galanta,  Tel: 031/7806784, Fax: 031/7806786, kurucz@sporomed.sk 

Hlohovec AZ Cestovná agentúra, Pribinova 10, 920 01  Hlohovec, Tel/Fax:033/7331722, mobil 0915/759 535, 0917/520 826, ozemko@a-z.sk

Komárno TURANCAR,  Palatinova 31, 945 01 Komárno, Tel: 035/7777545, Fax:035/7777547, komarno@turancar.sk

G. & Sz. Gold spol. s r.o., Nám. gen. Klapku1, 945 01  Komárno, Tel/Fax:035/7733685, gsgoldtravel@mail.t-com.sk

Levice AVOKADO CA, Mlynská 7, 934 01  Levice, Tel: 0918/826 256, info@avokado.sk

Malacky  POHODA, M.R.Štefánika 105, 901 01  Malacky, Tel:0911/504666, Fax: 034/773 10 99, ckpohoda@ckpohoda.sk

Martin  SADOTOUR, M.R. Štefánika 48, 036 01  Martin, Tel/Fax43/4135609, sado@bb.telecom.sk 

AVANTI TOURS, Dúbravcova 3, 036 01  Martin,Tel:043/413 18 83, Fax: 043/4221337, avanti@enelux.sk

DIPOS TOUR-Želmíra Sládeková, M.R.Štefánika 4, 036 01  Martin, Tel: 043/423 75 04, 043/423 75 04, dipostour@dipostour.sk

Myjava CK MALKO POLO s.r.o., Štefánika 936/38, 907 01  Myjava,Tel:034/621 40 64, Fax: 034/6666668, zajazdy@letenky.sk 

ALA TOUR CA, M.R.Štefánika 931/52, 907 01  Myjava, Tel/Fax: 034/6541208, 0915/841 718, alatour.my@gmail.com

Nitra HappyTravel.sk, s.r.o., CK, Štúrova 53, 949 01 Nitra , 037/6575 888, 65 75 444, Fax: 037/6421 919, Info@happytravel.sk   

Fun tour CA, PRO fun s.r.o, Štefánikova 7, 949 01  Nitra, Tel: 037/6525331, 037/6525331, funtour@funtour.sk 

Nové Mesto n/Váh. Katkatours CK, Hviezdoslavova 20, 915 01  Nové Mesto n/Váhom, Tel: 032/7715122, Fax:032/7715155, katkatours@katkatours.sk

Nové Zámky Slovturist, s.r.o., Komárňanská ulica č. 16, 940 01  Nové Zámky, Tel: 035/6449251, Fax: 035/6449250, slovturist@stonline.sk 

Pezinok BITTNER Travel, s.r.o., Holubyho 31, 902 01 Pezinok, Tel:09 18 39 10 24, bittnertrave@bittnertravel.sk 

 LOTUS TRAVEL CA, Meisslova 6, 902 01  Pezinok, Tel/Fax: 033/6405394, info@lotustravel.sk 

Pov. Bystrica RIATOUR Janka Danková, Centrum 29/34, Nám. A. Hlinku,  017 01  Považská Bystrica, Tel/Fax:00421-42-4329885, e-mail: dankova.j@riatourck.sk 

EURO TRAVEL CA, Stred 60/55, 017 01  Považská Bystrica, tel. 042 4320493,  0903944307, eurotravel@mail.t-com.sk

Piešťany CA Zeina Ltd. - Andrea Strančíková, Piešťany, tel.: 0903 289964, ca-zeina@ca-zeina.sk

Prievidza EASYTRAVEL, s.r.o., Moyzesa1, 971 01  Prievidza, Tel.:046/5425740, Fax: 046 5424 342, e-mail: info@easytravelonline.sk

BAMBY tour, Námestie slobody 1, (OD PRIOR  / 971 01  Prievidza, Tel: 046/542 58 54, Fax: 046/5425854, bambytour.ca@mail.t-com.sk  

CA GLOBUS, Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, Tel/Fax: 046/5441551,  globus.ca@mail.t-com.sk 

Senec BITTNER Travel, s.r.o., Lichnerova 19, 903 01   Senec, Tel/Fax:02/45927282, bittnertravel@bittnertravel.sk

HELLAS TRAVEL, s.r.o., J. Kráľa 739, 905 01  Senica, Tel: 034/6516614, 0944/104 333,  hellastravel@hellastravel.sk

 Agentúra Zájazdy.sk, spol. s r.o., Námestie Oslobodenia 5, 905 01  Senica, Tel:0800/123410, Fax:02/20 665 451,  zajazdy@zajazdy.sk 

Senica ZÁJAZDY, Nám. Oslobodenia 5, 905 01 Senica, tel.: 0800 123410, zajazdy@zajazdy.sk

Skalica SLOVAKIA-TOUR, Potočná 118, 909 01  Skalica, Tel./Fax : 034/6646810, mobil : 0911/293010, slovakia-tour@mail.t-com.sk

AMA Travel, spol. s r.o., Nám. Slobody 32. 909 01  Skalica, Tel:034/6600324, Fax:034/6682964, amatravel@amatravel.sk 

Spišská Nová Ves LAGUNA TOUR, Zimná 45,  052 01  Spišská Nová Ves, Tel:053/4410 859, cklagunatour@stonline.sk

Stará Ľubovňa  D.J.K s.r.o., Popradská 6, 064 01  Stará Ľubovňa, Tel: 052/43 266 20 /21, Fax:   052/43 266 20,  djk@djk.sk 

Šaľa  RECES, s.r.o., Budovateľská 32, 927 01  Šaľa, Tel/Fax: 031/7899791, ca-reces@reces.sk

Štúrovo KING TOURS-Mária Tolgyesiová, Hlavná 10, 943 01  Štúrovo, Tel: 036/751 05 30, fax: 036/751 05 30, agentura@kingtours.sk 

Topoľčany TURANCAR, ul. Cyrila a Metoda 4648/3 30, 955 01  Topoľčany, Tel:038/5320918, Fax:038/5320920, topolcany@turancar.sk

Trenčín TURANCAR,  Mierové nám. 36, 911 01  Trenčín, Tel:032/7431534, Fax: 032/7431539, trencin@turancar.sk

FOX CA, Farská 5, 911 01  Trenčín, Tel: 032/286 5555, 032/286 5556, foxca@slovanet.sk

Veľký Krtíš GoSt s.r.o., Nemocničná 22,  990 01  Veľký Krtíš, Tel:0915/722 755,  047/3818191, ck@gost.sk 

Zvolen Cestovná agentúra KATKA s.r.o., Trhová 1, 960 01 Zvolen, Tel:045-5326727, 0905 219 900, agenturakatka@stonline.sk, 

Žilina SMART TRAVEL,Ing. Katarína Turčanová- TO SMART, Národná 3, 010 01  Žilina, Tel: 041/5003254, Fax: 041/5003255,  tosmart@tosmart.sk

TURANCAR, Zaymusova 72, 010 01  Žilina, Tel:041/5007808-9, 0911/791 001, Fax: 041/5007810,  zilina@turancar.sk 

SELINAN s.r.o., Burianova medzierka 4, 010 01  Žilina, Tel: 041/5620789, Fax: 041/5623171, selinan@selinan.sk

AQUA TOUR, J. Vuruma 144, 010 01  Žilina, Tel: 041/5625057, Fax:   041/5625058, aquatour@isternet.sk 

Garancia neprekonateľnej ceny
CK Riatour ako jedná z najstarších cestovných kancelárii prichádza s novou ponukou  Neprekonateľná cena .  Všetky hotely označené 
touto ikonou  si môžete zakúpiť za cenu ktorá sa už nebude opakovať. Dávame nový smer  cenám ktoré sú reálne pri platbe za skorý 
nákup. Všetky tieto ponuky budú od 1. 4. 2018  drahšie  o 10%  a deti  ktoré sú v ponuke  zadarmo do 12 rokov budú musieť  platiť  
minimálne 50%  ceny. Touto víziou  chceme klientom ukázať že si naozaj vážime  klienta ktorý si platí dovolenku včasne  a zároveň 
garantujeme že cenu ktorú  zaplatil na hotel označený  Neprekonateľná cena nedostane  nikto kto si príde dovolenku rezervovať pár 
dní pred odchodom.  Takto označené hotely sú buď  vypredané alebo sú pri objednávke od 1. 4. 2018 drahšie. Je to systém ktorý už 
dávno funguje pri predaji leteniek.  K neprekonateľnej cene si môžu naši verní klienti pripočítať  vernostnú zľavu 2%.

Zľava na vybrané hotely 
do 31. 3. 2018.

www.riatour.com



www.riatourck.sk

®

Dovolenka 2018

 Grécko  Cyprus  Bulharsko 

 Taliansko  Španielsko 

 Turecko  Egypt  Tunis  Maroko 

 Poznávacie zájazdy  Exotika...

Centrála a rezervácie:  
RIATOUR, cestovná kancelária, Moyzesova 1744, 020 01 Púchov

tel: 00421-42-4635036, 0905 207 852 , e-mail: riatour@riatourck.sk
www. riatourck.sk, www.riatour.com

www.riatour.com
Nájdete na:

Najpe� rejší výber

Lete� é � volenky

First Minute
zľava 

do 33%


