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BUŁGARIA
Wyloty z Ostrawy i Pragi w każdą środę od 13.6-.5.9.2018 włącznie

SAMOLOTEM NIE TYLKO NAD ADRIATYK

t

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także inne ciekawe, 
wakacyjne kierunki z wylotami z Polski.

Szukasz wakacji szytych na miarę? Pisz na info@vitkovicetours.pl.

Hotel Salena – Primorsko
Tygodniowy pobyt ze śniadaniami.
•	 położony zaledwie 200 metrów od piaszczystej plaży
•	 plusem jest dobra lokalizacja
•	 korzystna cena

Hotel Sunrise – Słoneczny brzeg
Tygodniowy pobyt z ALL INCLUSIVE.
•	 3 minuty spacerem od pięknej plaży
•	 blisko aquaparku
•	 rodzinne pokoje

cena od

1765 pln/os.

cena od
2422 pln/os.

Hotel Riva - Słoneczny Brzeg
Tygodniowy pobyt z ALL INCLUSIVE.
•	 znany i lubiany hotel
•	 udane wakacje w dobrej cenie
•	 idelany dla rodzin z dziećmi

cena od2422 pln/os.



MORZE ZNIŻEK I KORZYŚCI 
Oferta LATO 2018

DZIECI GRATIS   
Dzieci mają darmowy pobyt lub atrakcyjną zniżkę. Piktogram 
‘’dzieci GRATIS’’ informuje o zniżkach dla dzieci.

ZNIŻKI STAŁEGO KLIENTA 
Jeżeli korzystasz z naszej oferty regularnie lub byłeś z nami na 
wakacjach chociaż raz – otrzymujesz zniżkę stałego klienta            
w wysokości 3%. 

ZNIŻKI ZA WCZESNY ZAKUP
Przy każdym hotelu, apartamencie i pensjonacie w czerwonej 
ramce podana jest zniżka za wczesny zakup, która przysługuje Wam 
przy wczesnej rezerwacji. Zniżkę możecie uzyskać przy podpisaniu 
umowy w odpowiednim terminie i wpłacie zaliczki w wysokości 
30%. Wakacje z Vitkovice Tours naprawdę się opłacają.

WAKACYJNE BONY
Nie masz pomysłu na prezent ? Podaruj swoim bliskim, 
przyjaciołom lub współpracownikom voucher do wykorzystania    
na dowolne wakacje z naszej oferty lub dowolną kwotę.

ROZPOCZĘCIE POBYTU W DOWOLNYM DNIU 
Przygotowaliśmy obiekty przy których sam decydujesz                    
o długości swojego pobytu, a także rozpoczęciu w dowolnym dniu 
przyjazdu. Możesz zaplanować wakacje według swoich potrzeb.     
Co najważniejsze wybrane oferty autokarowe mają również 
możliwość pobytu na 10 lub 11 nocy, a nie tylko na 7 lub 14 nocy. 

NOWOŚĆ! 
Ubezpieczenie od CHORÓB 
PRZEWLEKŁYCH zawarte w cenie.

RODZINNY KLUB NEPTUNA                   
   

Wakacje z animacjami

•  NEPTUN KLUBY to super zabawa dla całej rodziny!     

Mnóstwo zabawy pod okiem wyszkolonych animatorów             

to coś co pokochają Twoje dzieci. 

•  Nowy Neptun Klub w miejscowości Trogir.                 
       

Więcej informacji na stronie 15.

DZIECKO 
GRATIS

SAMOLOTEM NIE TYLKO NAD ADRIATYK



Szanowni Państwo, Drodzy Klienci
Czytając te słowa, macie przed sobą najnowszy katalog    
ADRIATYK 2018. Dzięki temu otwieracie przed sobą moż-
liwość wyboru letniego, jakże upragnionego przez większość 
urlopu. 

Usiądź wygodnie i wyobraź sobie wakacje nad morzem: 
szum morskich fal, letni powiem wiatru we włosach, słońce           
delikatnie padające na twarz. Dzieci bawiące się nad brzegi-
em morza. Smaczne jedzenie w towarzystwie lampki chor-
wackiego wina przy zachodzie słońca. 

Tak jak w poprzednich latach zadbamy o to, aby Twoje wa-
kacje były odzwierciedleniem Twoich marzeń, niezależnie od 
tego czy wybierasz się na urlop sam, we dwoje czy też z całą 
rodziną lub grupą przyjaciół. Znajdziecie u nas wszystko, 
czego potrzebujecie.

Zapraszamy Was w podróż krokiem słonecznego wybr-
zeża Adriatyku. Zamień swoje marzenia w rzeczywistość.          
Nie odwlekaj marzeń na później. 

Przygotowaliśmy na sezon 2018 dużo nowości: 

• Nowy Neptun Klub w Trogirze

• Poszerzona oferta ekskluzywnych hoteli 

• Mnóstwo nowych obiektów nad Adriatykiem 

• Beztroski urlop z poszerzoną ofertą All inclusive

Spotkajmy się nad Adriatykiem! 

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego biura jako Organizatora 
wypoczynku, jest to dla nas niezwykle cenne. Mamy nadzieję na 
ponowne spotkanie nad Adriatykiem. 

     Zdeněk Marek 
Dyrektor Generalny Biura Podróży Vitkovice Tours

Autoryzowany agent: 

33 47 28 008 vitkovicetoursvitkovicetours.pl

www

VITKOVICE TOURS CIESZYN 

ul. Przykopa 2 
(wejście od ulicy Zamkowej)
tel. 33 47 28 008
e-mail: info@vitkovicetours.pl
 

GDZIE NAS SZUKAĆ ? 
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V. Losijn, M. Losijn      41
Crikvenica  42
Selce  44
Novi Vinodolski  46

Klenovica  47
Wyspa Krk - Njivice  47
Wyspa Krk - Baśka     49
Wyspa Krk - Krk  50
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Wyspa Rab - Lopar  52
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Biograd na Moru      63
Wyspa Murter - Jezera Lovisca   64
Pirovac     65
Vodice     65
Primosten 67
Sibenik - Solaris  68
NEPTUN KLUB TROGIR     72
Trogir  73
Seget Vranjica  75
Resnik     76
Omiś     76
Nemira  78
Lokva Rogoznica  81
Mala Luka     82
Brela     82
NEPTUN KLUB BAŚKA VODA  84
Baśka Voda   85
Baśko Polje  88
NEPTUN KLUB PROMAJNA  90
Promajna  91

Makarska  94
Tucepi     97
Podgora     99
NEPTUN KLUB DRVENIK 100
Drvenik  101
Brist     104
Zivogosce 107
Zaostrog 107
NEPTUN KLUB GRADAC  108
Gradac  109
Klek 115
Wyspa Brać -Supetar 115
Wyspa Brać - Bol 116
Wyspa Hvar -Vrboska 117
Wyspa Vis – Vis  121   
Półwysep Peljesac - Trpanj  121
Półwysep Peljesac – Orebic  123
Wyspa Korcula – Korcula  125
Wyspa Mljet – Slano  127
Mlini 128
Dubrownik  128

CZARNOGÓRA  130
Budva 131
Becici     132
Canj      135
Ulicinj     135

SŁOWENIA  136
Bled, Radenci     137    
Morawskie Toplice      138

WŁOCHY 139
Lignano, Bibione      140
Lido di Jesolo, Cesanatico      141

INFORMACJE   
Ogólne warunki uczestnictwa   142 
Autoryzowani Agenci  145
Waże informacje 147 

Sprzedaż wycieczek z katalogu Adriatyk 2018 jest przedmiotem Ogólnych Warunków Uczestnictwa biura podróży VITKOVICE TOURS, które są dostępne we wszystkich punktach sprzedaży oraz na 
www.vitkovicetours.pl. Zniżki za wczesny zakup łączą się ze zniżkami dla stałych klientów, w wysokości 3% (regulamin SK znajdziecie na naszej stronie internetowej). Zniżki za wczesny zakup nie 
dotyczą cen autokaru i samolotu. Cena wycieczki zawiera obowiązkową dopłatę za Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r. poz. 187 i 1334). Ceny w katalogu zawierają podatek VAT. 
Sprzedaż ofert z katalogu Adriatyk 2018 rozpocznie się dnia 2.1.2018. Zniżki w tym katalogu są ostateczne. Ważność tego katalogu kończy się 31.10.2018 W przypadku zmiany kursów walut ceny 
mogą ulec podwyższeniu.
 

WYBRAŁEŚ 

JUŻ SWOJE 

WAKACJE ? 
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Miasto i nazwa 
hotelu

Nasz test, polecamy!
Piktogram, który charakteryzuje
Rodzaj zakwaterowania.

Adriatyk dla par

Adriatyk dla wymagających

Adriatyk z dziećmi

Typy pokojów
1/1  –  pokój jednoosobowy
1/2 –  pokój dwuosobowy
1/3  –  pokój trzyosobowy
+1  –  dostawka
P –  prysznic / wanna
Wc  –  toaleta
B –  balkon / taras

M  –  pokój z orientacją na stronę morską 
  (symbol ten nie gwarantuje   
  bezpośredniego widoku na morze)
Bgw  –  bungalow
Ap  –  apartament

ORIENTACJA W KATALOGU 
Wszystkie informacje w jednym miejscu
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CHORWACJA

CZARNOGÓRA

SŁOWENIA

WŁOCHY

Zniżki specjalnych pakietów

Kraj
Każdy kraj ma inny 
kolor stron

Wyposażenie 
obiektu 
i oznaczenie

Transport
Piktogramy przedstawiają możliwość wyboru odpowiedniego 
środka transportu. Piktogram „autko“ oznacza dojazd własny 
oraz ilość dni pobytu. Piktogram „autokar“ oznacza transport 
autokarowy oraz możliwe długości pobytu. Piktogram 
„samolot“ oznacza transport lotniczy oraz możliwe długości 
pobytów.

Zniżki
Podane w niebieskich ramkach zniżki są zniżkami za 
wczesny zakup obowiązującymi przy zakupie oferty 
w wyznaczonym terminie.

Propozycje innych możliwości 
zakwaterowania

Ceny od
Oznacza najniższą możliwą cenę, jaką oferuje dany obiekt 
(„cena od“ oznacza cenę przed lub po sezonie).

DZIECKO
GRATIS
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CHORWACJA-ISTRIA
Umag  ................................... 830 km ...... str.   20
Novigrad ...............................840 km ...... str.   21
Poreć ..................................... 865 km ...... str.   24
Rovinj .................................... 875 km ...... str.   30
Pula ....................................... 892 km ...... str.   32
Rabac .................................... 895 km ...... str.   35

CHORWACJA-KVARNER 
Moscenicka Draga .............. .830 km ...... str.   39
Wyspa Losnij, M. Losinj   .....972km ...... str.   41
Crikvenica  ............................ 837 km ...... str.   42
Novi Vinodolski ....................844 km ...... str.   46
Wyspa Krk-Baśka ................850 km ....... str.   49
Wyspa Rab ........................... 866 km ...... str.   51

CHORWACJA-DALMACJA 
Starigrad-Paklenica ............ 937 km ...... str.   55
Zaton  ................................... 963 km ...... str.   56
Petrcane  ..............................964 km ...... str.   57
Św. Filip i Jakov  ...................971km ...... str.   60
Biograd na Moru ...................977 km….....str. 63
Vodice ................................... 985 km ........ str. 65
Primosten ... .......................1030 km ........ str. 67
Sibenik-Solaris  ..................1000 km ........ str. 68
Trogir .................................. 1040 km ........ str. 73
Omiś  ..................................  1100 km ........ str. 76
Brela .................................... 1114 km ........ str. 82
Baśka Voda  ....................... 1118 km ........ str. 85
Baśko Polje  ........................ 1120 km ........ str. 88
Promajna ............................ 1123 km ........ str. 91
Makarska ............................ 1127 km ........ str. 94
Tucepi ................................. 1130 km ........ str. 97
Podgora .............................. 1134 km ........ str. 99
Zivogosce ........................... 1144 km ...... str. 107
Drvenik ............................... 1153km ...... str. 101
Brist .................................... 1162 km ...... str. 104
Gradac ................................ 1175 km ...... str. 109
Klek  .................................... 1193 km ...... str. 115
Dubrownik .......................... 1268km ...... str. 128

CHORWACJA – WYSPY
Bol – Brać ............................1155km ...... str. 116
Hvar – Jelsa ....................... 1140 km ...... str. 118
Hvar – Stari Grad .............. 1132 km ...... str. 120
Orebić – Peljesac ...............1226 km ...... str. 123
Korcula – Korcula  .............1223 km ...... str. 125

CZARNOGÓRA
Budva ..................................1380 km ...... str. 131
Becici ..................................1386 km ...... str. 132
Petrovac na Moru ..............1400 km ...... str. 134
Ulcinj  .................................  1450 km  ....  str. 135

SŁOWENIA
Morawskie Toplice ............... 520 km ...... str. 138

WŁOCHY
Lignano ............................... 1163 km ...... str. 140
Bibione...................................867km ...... str. 140
Lido di Jesolo ....................... 920 km ...... str. 141
Cesenatico ..........................1160 km ...... str. 141

WŁOCHY

Cesenatico

Umag

Novigrad

Poreć

Vrsar
Rovinj

Fazana
Brijuni

Pula
Medulin

Duga 
Uvala

Rabac

Opatija

Morze   Adriatyckie

Cres

Losinj

Lido di Jesolo

Bibione
Lignano

MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWE

Odległości z Cieszyna
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Punta Skala
Zadar

Dugi Otok Kukljica Św. Filip i Jakov 
Biograd na Moru

Pakostane, Drage, Vrgada
Pirovac

Rastovac
Sibenik
Solaris

Primosten
Neptun Klub Trogir

Supetar
Postira

Bol

Stari Grad
Hvar

Vrboska

Uble

Pomena

Jelsa

Kastel StafiliĆ
Lokva Rogoznica

Omiś

Brela

Mala Luka
Nemira

Neptun Klub Baśka Voda
Baśko Polje
Neptun Klub Promajna

Makarska
Tucepi

Podgora
Zivogosce

Brist
OrebiĆ

KorculaBrna

Neptun Klub Drvenik
Neptun Klub Gradac

PloĆe
BlaĆe

Komarna
NeumKlek

Trpanj

Slano Kolocep

MliniSrebreno

Cavtat
Cilipi

Vodice
LoviśĆa

 

Mali Losinj

Duga 
Uvala

Opatija

Malinska

Krk
Baśka

Lopar

Jakiśnica

Karlobag
Novalja

Gajac
Pag

Stara Novalja
Starigrad-Paklenica

Privlaka
Zaton Petrcane

Njivice
Crikvenica

Selce
Klenovica

Novi Vinodolski Plitvice

MariborBled

Morawskie Toplice

Radenci
Lendava

Ptuj Św. Martin

Rijeka

Ljubljana

Zagrzeb

SŁOWENIA

CHORWACJA 

Morze   Adriatyckie

CZARNOGÓRA

ALBANIA

Krk

Cres Rab

Pag

Vir

Murter

Vis

Ugljan

Split

Brać
Hvar

Korcula

Lastovo Peljesac

Mljet
Dubrownik

Losinj

Herceg Novi Tivat

Podgorica

Budva Becići
Milocer

Petrovac na Moru
Bar
Ulcinj

Sutomore
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Hévíz
•   Hotel Health Danubius 

Spa Resort Aqua

10  

SAMOCHODEM NAD ADRIATYK
Sprawdzone trasy i wskazówki dotyczące podróży 

Dojazd własny

Zagrzeb

Bosiljevo

Split

Ploče

Kierunek: Istria, Kvarner

Kierunek: Dubrownik i Czarnogóra

Kierunek: Zadar

Kierunek: Hvar, Brać, Vis

Kierunek: Peljesac, Korcula

Moravskie 
Toplice

Maribor

Wiedeń

Polska

Austria

Węgry

Słowenia

Krka

Makarska

Znajdziecie na 
www.vitkovicetours.pl

Sveti Martin na Muri
•  Hotel SPA Golfer 
•  Apartamenty Regina

Biokovo

Plitvice
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Chorwacja

Ptuj
•  Grandhotel Primus
•  Bungalowy Primus



TRANSPORT LOTNICZY 

• Szybko, bezpiecznie i wygodnie  
•  Transfer z lotniska do miejsca wypoczynku i z powrotem
• Możliwość wylotu w każdy dzień do wybranych destynacji
• Zapewniamy opiekę naszych przedstawicieli po przylocie (wybrane loty)

•    Współpracujemy z renomowanymi i zaufanymi przewoźnikami 
(SMARTWINGS, CSA i CROATIA AIRLINES). 

SAMOLOTEM NAD ADRIATYK 
Szybko i wygodnie aż do miejsca wypoczynku

 

 

 

Czechy

 

Chorwacja

 

Czarno-
góra

Kréta

Turecko

Bulharsko

Praha
Ostrava

Bratysława

Budapeszt

Skopie

Atény

Ankara

Bukurešť

Ljubljana

Wiedeń

Řím

Split

Podgorica
Dubrownik

Antalya

Heraklion
Chania

LOTY OSTRAWA – SPLIT – OSTRAWA   
Wyloty w każdą sobotę w terminach 16.6 do 8.9. 

Możliwe również wyloty z PRAGI do: 
Splitu, Dubrownika i Podgoricy na zapytanie w BPVT.

 

CENA KOŃCOWA ZA TRANSPORT LOTNICZY 
OBEJMUJE: 

Lot w 2 strony, transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania 
i z miejsca zakwaterowania na lotnisko, opłaty lotniskowe, 
paliwowe i opłaty bezpieczeństwa.

Dziecko GRATIS  – dzieci do 2 lat bez dodatkowego 
miejsca lecą za darmo

UWAGA:  
• BPVT nie organizuje indywidulanych transferów na lotnisko 
 i z powrotem  bez zakupu przelotu. .
•  Dla grup powyżej 10 osób możemy zaproponować 
 specjalne ceny na przeloty. 
•  Sam przelot na zapytanie w BPVT.  

Ceny w tym katalogu wynikają z ogólnych cen przelotów na 
dzień 01.12.2017 r. W przypadku wzrostu kursów walut lub opłat 
paliwowych cena może ulec podwyższeniu). 

NASZ TYP! SPECJALNE 

CENY lotnicze
Więcej informacji przy wybranych ofertach
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AUTOKAREM NAD ADRIATYK
Bezpiecznie aż do miejsca wypoczynku 

Transport autobusowy

• Zapewniamy BEZPŁATNY transport dla dzieci poniżej        
12 roku życia z 2 osobami dorosłymi. 

Przy obiektach w Neptun Klubach w terminie do 23.6 i od 
1.9. Promocja obowiązuje do 31.1.2018. Liczba miejsc jest 
ograniczona.

•  Wyjazdy z 6 śląskich miejscowości (transfer z innych 
miejscowści za dopłatą na zapytanie w BPVT).

•  Wyjazdy z Wrocławia na 7/14 dni.
•	NOWOŚĆ:	Wyjazdy	z	Krakowa	na	7/14	dni.
• Wyjazdy na 7 i 14 nocy w każdy piątek od 18.5 do 21.9   
 włącznie.
• Wyjazdy na 10/11 nocy w piątki i wtorki w wybranych   
   terminach i obiektach (29.6-12.7, 10.7-22.7, 20.7-2.8, 31.7-  
 23.8, 21.8-2.9). 
• Opieka pilota na wybranych trasach.
• Kawa lub herbata podczas podróży GRATIS.
• Filmy i bajki podczas podroży.

Miejscowości docelowe nad Adriatykiem 

ISTRIA
Umag, Novigrad, Poreć, Vrsar, Rovinj, Rabac 
(wyjazdy od 1.6 do 7.9.2018 włącznie).

 KVARNER
Crikvenica, Wyspa Krk, wyspa Rab* 
(wyjazdy od 1.6 do 7.9.2018 włącznie).

 PÓŁNOCNA DALMACJA: 
Św.Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, Sibenik- 
Solaris, Primosten, Trogir, Kastel-Stafilic

(wyjazdy od 25.5 do 14.9.2018 włącznie).

ŚRODKOWA DALMACJA: 
Split, Omiś, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, Baśka Voda, 
Baśko Polje, Promajna, Makarska, Tucepi, Podgora, Drvenik, 
Brist, Gradac (wyjazdy od 18.5 do 21.9.2018 włącznie).

WYSPA BRAĆ i HVAR:
wyjazdy od 1.6 do 7.9.2018 włącznie. 

POŁUDNIOWA DALMACJA: 
Półwysep Peljesac-Trpanj, Orebić, Wyspa Korcula**, Wyspa 
Mljet**, (wyjazdy od 1.6 do 7.9.2018 włącznie). 

BEZPIECZNIE TAM 

I Z POWROTEM
DZIECI DO 12 LAT 

GRATIS*

*

MAPA MIEJSC WYJAZDÓW  
AUTOKARÓW Z POLSKI

Wodzisław Śl.
Rybnik

Katowice

Gliwice

Jastrzębie-Zdr.

Cieszyn
Ostrawa

Kierunek 
Chorwacja

Polska

Czechy

Kraków

Wrocław

WAŻNE: może się zdarzyć, iż w niek-
tórych terminach wyjeżdża tylko kilku 
klientów z Polski, w takim przypadku 
organizowany jest transfer z polskich 
miejscowości do Ostrawy skąd nasi klien-
ci odjeżdżają czeskim autokarem, z cze-
skim lub polskim pilotem. Podczas takiej 
trasy możliwe są przesiadki. Godziny wy-
jazdów podawane są na 2 dni przed wy-
jazdem, są to godziny około południowe. 
Przejazdy z pewnymi transferami dotyczą 
wyjazdów na Istrię i wyjazdów na 10, 11 
nocy, pozostałe zależą od ilości klientów. 
Na niektórych czeskich liniach może nie 
być pilota.
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W terminach pobytu 9.6-16.6 (wyjazd autokarem, 
powrót samolotem) i 15.9-22.9 (wylot samolotem, 
powrót autokarem) możecie wykorzystać kombinację 
autokarowego i lotniczego transportu w specjalnych 
cenach do wybranych miejscowości na Riwierze 
Makarskiej. 

Transport kombinowany

AUTOKAR NA CHORWACKIE WYSPY 
Przejazd na wyspy jest organizowana do najbliższego 
miasta z którego odpływa prom. Następnie przeprawa 
promem do wybranego miejsca pobytu. 

* WYSPA RAB

Autokar jedzie do Crikvenicy, następnie transfer lokalnymi 
busami do danej miejscowości na wyspie Rab. 

Wyjazdy: 1.6, 8.6, 15.6, 22.6, 29.6, 6.7, 13.7, 20.7, 27.7, 
24.8 i 31.8 

** WYSPA BRAĆ, HVAR, KORCULA, MLJET

Podróż odbywa się autokarem + przeprawa promem. 
Transfer na wyspę może być organizowany przez lokalnego 
przewoźnika. 

** AUTOKAR DO CZARNOGÓRY i Dalmacji Południowej 
(Płw. Peljesac, Klek) 
Przejazd autokarem do miejscowości na Riwierze 
Makarskiej, następnie transfer lokalnym busem do miejsca 
docelowego (w zależności od ilości osób może to być 
podróż autokarem, minibusem bądź autem osobowym, 
a w przypadku Płw. Peljesac promem lub łodzią).               
W celu przyspieszenia transportu do wybranego miejsca 
w Czarnogórze lub Dalmacji Południowej może nastąpić 
jeszcze jedna przesiadka). Całkowita podróż do Czarnogóry 
i Płw. Peljesac wynosi ok. 24 godziny w sytuacji kiedy nie 
ma korków na granicach. 

Autokar do Czarnogóry w wybranych terminach            
(1.6-10.6 oraz 14.9-23.9) 

Aktualne informacje dotyczące transportu autokarowego 
znajdziecie na www.vitkovicetours.pl. 

TRASA CZAS PRZEPRAWY (OKOŁO) CZĘSTOTLIWOŚĆ	
PRZEPRAW

CENA(OKOŁO)
HRK/OSOBĘ

CENA(OKOŁO)
HRK/AUTO

HRK/os Cena(około) 13 x dziennie 18 115
HRK/auto Prizna – Žigljen 15 min. 1 x na godzinę 17 96
Wyspa Cres i dalej przez most na wyspę 
Losinj

Brestova – Porozina – 20 min. 13 x dziennie 18 115

Wyspa Pag Prizna – Żigkjen  - 15 min 1 x na godzinę 17 96
Wyspa Rab Stinica - Misnjak – 15 min 1 x na godzinę 17 98
Wyspa Brac Split – Supetar – 50 min 14 x dziennie 33 160
Wyspa Hvar Split - Stari Grad – 120 min 7 x dziennie 47 318
Orebić i Wyspa Korcula Orebic – Domince – 15 min 18 x dziennie 16 76
Wyspa Mljet Prapratno – Mljet – 45 min 5 x dziennie 30 140
Wyspa Vis Split – Vis – 150 min 2 -3 x dziennie 54 370

Promy w Chorwacji  www.jadrolinija.hr

NASZ TYP! SPECJALNE 

CENY AUTOKAROWE

Więcej informacji przy wybranych ofertach



#WITAJCIE 

W CHORWACJI 

Twój wypoczynek jest dla nas bardzo ważny. 
Zawsze staramy się żebyście czuli się komfortowo 
i bezpieczenie podczas wakacji czy na 
wycieczkach… tak, aby wszystko poszło zgodnie    
z planem. 

W sezonie wakacyjnym wysyłamy polskich 
rezydentów do wybranych miast. W pozostałych 
miejscach czuwają nad Wami nasi czescy 
rezydenci. Zawsze chętni do pomocy. Wyszkolona 
i doświadczona kadra, zadba o Twoją wygodę             
i pomoże w rozwiązywaniu problemów. 

Rezydent to osoba, która zadba o Twój spokojny 
wypoczynek. W dużej mierze to od rezydenta zależy 
czy wakacyjny pobyt będzie należał do udanych.  
Pamiętaj że w razie jakichkolwiek problemów, 
chętnie pomoże. 

Przedstawiamy Wam naszego 
czeskiego rezydenta Zdenka
W zeszłym roku Zdenek dbał o wszystkich 
klientów, którzy podróżowali z nami na Kvarner.  
W ciągu tygodnia przemieszczał się z miejscowości 
Rabac do innych pobliskich miejsc. Przy okazji 
kręcił świetne filmy polecają najciekawsze miejsca 
których nie można przegapić. Filmy zyskały tak 
dużą popularność w sieci, że w sezonie 2018 
będzie podróżował w inne równie ciekawe miejsca 
– obowiązkowo ze swoją kamerą. 

Śledź Zdenka na czeskim facebooku, a także 
na kanale YouTube. #zdenektoci #zdenekjede 
#zdenekvchorvatsku #chorvatsketipy

 ‘’Jako rezydent czuję się potrzebny i wiem że moja 

praca ma sens. Kiedy ludzie są szczęśliwi, ja tym 

bardziej jestem usatysfakcjonowany’’. 

Zdenek

NASI REZYDENCI
Czuwają nad Waszym wypoczynkiem 
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Neptun kluby:

Trogir (str. 72)  
Baśka Voda (str. 84) 
Promajna (str. 90)
Drvenik (str. 100) 
Gradac (str. 108)

• Całodniowy program animacyjny
• Tematyczne popołudniowe zabawy
• Wieczorne atrakcje – mini disco, dziecięcy  
 karnawał, wybory Boga Neptuna
• Sport – turniej piłki nożnej, 
 tenis stołowy, rzutki
• Rodzinny czwórbój

Dla dzieci Dla dorosłych
• Poranna rozgrzewka, popołudniowy   
 aquaerobik
• Piłka i siatkówka plażowa
• Minigolf
• Gry i zabawy rodzinne
• Karaoke i wieczorki taneczne
• Wybory Boga Neptuna

RODZINNY KLUB NEPTUNA
Wakacje z animacjami

SUPER
WAKACJE

KLUB NEPTUNA w miejscowości Trogir 
Hotel Medena, str.72

NOwość



ALL INCLUSIVE
Hotele dla wymagających 

Beztroskie wakacje z All inclusive
Jeśli chcesz cieszyć się beztroski, komfortowym 
wypoczynkiem to wybierz wakacje z opcją All inclusive! 
Większość hoteli, apartamentów i pensjonatów oferuje       
w standradowej ofercie pobyty z wyżywieniem w postaci 
2 posiłków. Pamiętajcie jednak że często można wykupić 
ofertę z pełnym wyżywieniem lub opcją pełnego all 
inclusive. 

Chorwaci to bardzo mili i gościnni ludzie, co odźwierciedla 
się w ich podejściu do jedzenia. 
Wersja all inclusive zazwyczaj przyjmuje formę 
całodziennego bufetu, dostępne są napoje alkoholowe         
i bezalkoholowe, kawa, lody oraz inne specjały.
Dodatkowym atutem takich ofert są programy animacyjne 
dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, taneczne i inne 
atrakcje dla całej rodziny. 

• Lokalne specjały
• Wyżywienie i napoje przez cały dzień
• Zabawny program dla całej rodziny 

Hotel Funtana, Vrsar (str. 27)
Hotel Narcis, Rabac (str. 35)
Hotel Labineca, Gradac (str. 109) 
Hotel Faraon, Trpanj  (str. 122) 

Club Funimation Borik, Zadar (str. 58)
Sensimar Adriatic Beach, Zivogosce (str. 107)
Grand Hotel Admiral, Slano (str. 127) 

ROZKOSZUJ SIĘ 

WAKACJAMI

Odpręż się w wybranym hotelu 
dla wymagających
Chorwackie hotele oferują luksus i komfort dla 
najbardziej wymagających. Przygotowaliśmy dla Was 
specjalnie wyselekcjonowane hotele, które mogą 
pochwalić się najwyższą jakością świadczonych 
usług. Przeżyj swoje niezapomniane wakacjeprožijete 
nezapomenutelnou letní dovolenou.
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WAKACJE ZA GROSZE 
Najtańsze wakacje na riwierze makarskiej 

Riwiera Makarska, tydzień z 2 posiłkami 
Już od 669 PLN/os. 
(dojazd własny) 

Riwiera Makarska to najbardziej popularny region 
wybierany przez polskich turystów. Rozciąga się od 
miejscowości Brela po miejscowość Gradac. Piękne 
żwirkowe plaże, zachwycający błękit morza, letnia 
atmosfera, zabawa oraz morski klimat. To właśnie urzeka 
polskich turystów najbardziej. Jeżeli nie zależy Wam na 
konkretnym zakwaterowaniu, a tylko na tym aby była to 
Riwiera Makarska wybierzcie „wakacje za grosze‘‘. 

Na co możesz liczyć rezerwując 
WAKACJE ZA GROSZE ?
•  Gwarancję pobytu w jednym z naszych katalogowych 

obiektów  na Riwierze Makarskiej.

•  Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym z możliwością 
dostawki w obiekcie kategorii min. 2*, maksymalnie 
150 m od morza, 2 posiłki (śniadanie w formie bufetu, 
kolacje wybór z 3 menu). 

•   Nazwę obiektu poznasz na 5 dni przed wyjazdem.

URLOP W NAJNIŻSZEJ 

CENIE

Więcej informacji na stronie www.vitkovicetours.pl  |  17

O pozostałe ceny pytajcie w BPVT. 

W latach 2014-2017 ofertę wykupiło 5292 klientów. 



Foto: Vjeko Begović, wspólnota turystyczna, Makarska – zdjęcie ilustracyjne 

Piękne plaże, turkusowe morze, ukryte zatoczki, wspaniałe 
rzeki i jeziora błyszczące w promieniach słońca. Tajemnicze 
wzgórza i setki drobnych wysepek. Urodziwe, żyzne obszary 
chorwackich nizin, z których przygotowuje się tradycyjne, 
lokalne potrawy.  W romantycznych uliczkach zabytkowych 
miasteczek możecie poczuć prawdziwy klimat tych miejsc. 

Na każdym kroku możecie poznać kawałek historii, zobaczcie 
miejsca, którymi chodzili starzy rybacy i wojskowi, zatrzymajcie 
się na chwilę w kościółkach, które wybudowali jedni z pierwszych 
chrześcijan na tym terenie wyrzucając z kraju najeżdżających 
te ziemie Turków.  Na tętniących życiem promenadach niegdyś 
przechadzali się austriaccy monarchowie, ale również wiele 
innych ważnych osobistości.  

Chorwacja zauroczy Was 8 parkami narodowymi, 11 
rezerwatami przyrody i wieloma historycznymi zabytkami, 
z których wiele znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Chorwaci bardzo lubią uczestniczyć w wielu 
festiwalach, których corocznie odbywa się tutaj około 50. Na 
pierwszy rzut oka Chorwaci wydaja się bardzo nieprzystępni, ale 
jest dokładnie na odwrót, Chorwaci są bardzo mili i pomocni. 
W Chorwacji znajduje się wiele europejskich „NAJ”: znajdziecie 
tutaj jedno z najstarszych miast,  jedne z najdłuższych murów 
obronnych, najmniejsza katedrę, najniżej położony kościół         
i najstarsze arboretum. 

CHORWACJA
Lokalizacja i nowe informacje 

Foto: Vjeko Begović, wspólnota turystyczna, Makarska – zdjęcie ilustracyjne 

Chorwacja w liczbach: 
Powierzchnia kraju: 56 594 km², linia brzegowa: 31 479 km²
Ludność: 4 284 889 obywateli  (Chorwaci + mniejszości narodowe) 
Stolica: Zagrzeb (790 017 obywateli) 
Liczba wysp, wysepek: 1244 (47 osiedlonych), największa wyspa to 
Krk i Cres
Najwyższy szczyt: Dinara 1831 m.n.p.m
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ISTRIA
Wierzchołki gór, malownicze miasteczka i tysiące przystani rybackich 

Półwysep istryjski pełen jest rozmaitości. Na północy rozciągają się 
wapienne krasy przedzielone kanionami i tajemniczymi wysokimi 
wierzchołkami Alp Dynarskich. Urodzajne wnętrze przechodzi 
w wybrzeże, nad którym rybacy wyławiają pełne sieci ryb. Na Istrii 
od dawien dawna mieszały się różne kultury i cywilizacje, 
z których najbardziej znana jest kultura włoska. Wybrzeże Istrii 
nazywane jest „chorwacka Toskanią”. 

Wszędzie są malownicze małe miasteczka: rybackie miej-
scowości przyciągają swoimi wspaniałymi wyrobami prosto 
z morza. Antyczne zabytki idealnie współgrają z turystycznymi 
atrakcjami. Na wybrzeży istryjskim znajdziecie wiele miejsc do 
których warto się udać na wypoczynek, a kompleksy turysty-
czne zachwycają najlepszej jakości wyposażeniem. Skorzystaj-
cie z kąpieli w czystym i nieskalanym morzu, spacerując po 
pięknych żwirkowych plażach oraz zacienionych borowych 
i oliwkowych gajach. Na półwyspie Istria możecie obserwo-
wać jak produkuje się oliwę z oliwek. 

Miasta i miasteczka: piękne miasteczko Pazin, największe 
miasto Pula, najmniejsze miasteczko Hum, średniowiecz-
ne miasteczka Rovinji, Poreć, Labin, Groznjan, Motovun i inne. 

Naturalne atrakcje: Park Narodowy Brjuni, jaskinie wapienne Bare-
dine (Poreć), podgórze Cicarica z kanionem Veli Draga, park leśny 
Motovunsky las, Złota Mys (Rovinji), Sijanski las (Pula), Kamensjak, 
Meduliński półwysep i kanał Limski. 

Lokalne smakołyki i pamiątki: najlepszej jakości oliwa z oliwek,          
z korzeni rozmarynu i liści babki, istryjskie wina Malvasija i Teran, 
tartuffi    i inne. 

Zabawa dla dzieci: 
aquapark Istralandia (niedaleko miejscowości Novigrad), aquapark 

Aquacolors w miejscowości Poreć, dinopark w miejscowości Funtana, 
safari park na wyspie Brjuni. 

Pula
Pula to największe i najbardziej atrakcyjne miasto na Istrii, która ma 
niesamowicie przyjacielską atmosferę mniejszej miejscowości. 
Znajdziecie tutaj bajeczne plaże i wybrzeże z lasami borowymi, 
wspaniałymi restauracjami i tawernami. Co musicie zobaczyć 
w miejscowości Pula: Amfiteatr, Brama Herkulesa, Świątynia 
Augusta, Akwarium Morskie w Verudeli. 

Fo
to

: I
va

 B
ioc

in
a, 

ws
pó

ln
ot

a t
ur

ys
ty

cz
na

, M
ak

ar
sk

a –
 zd

jęc
ie 

ilu
str

ac
yjn

e 

Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  19



20  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

Apartamenty i bungalowy Savudrija 

POŁOŻENIE: parterowe domki w zabudowie szeregowej, otoczone zielenią, około       
9 km od centrum miasta Umag. WYPOSAŻENIE: restauracja, kantor, sejf za opłatą, 
taras. W pobliżu Kanegra Fun Resort, koktajl bar, parking. ZAKWATEROWANIE: apar-
tamenty: typ 1/2+2 AP około 35 m² - sypialnia 2-osobowa. Typ 1/4+2 AP około 
47 m² - dwie sypialnie 2-osobowe. Typ 1/4+2 SUP około 75 m² - dwie sypialnie 
2-osobowe, apartament znajduje się na piętrze. Każdy apartament z pokojem dzi-
ennym z rozkładaną 2-osobową sofą, z możliwością dostawki, wyposażony aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, telefon, TV-SAT, Wi-Fi za opłatą, balkon lub taras. 
Bungalowy: pokój 2-osobowy, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi za opłatą, tele-
fon, z możliwością dostawki, balkon lub taras. Pokoje oznaczone „M” z orientacja 
na stronę morską. WYŻYWIENIE: apartamenty: własne z możliwością dokupienia      
2 posiłków. Bungalowy: 2 posiłki – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, do 
obiadokolacji BEZPŁATNIE napoje (napoje bezalkoholowe, piwo, wino). PLAŻA: ka-
mienista, żwirowa, betonowe płyty, około 100-300 m. SPORT: zewnętrzny basen, 
siatkówka plażowa, animacje dla dzieci i dorosłych, korty tenisowe, minigolf, tenis 
stołowy, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking 
BEZPŁATNY. Możliwy pobyt z psem (max. 10 kg) za dodatkową opłatą 13 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wypo-
sażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP.  Bungalowy: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań, obiadokolacji, 2 posiłków oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

300

CHORWACJA   >  UMAG

Apartamenty Polynesia 

100
BASEN 
ZEWNĘTRZNY

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

POŁOŻENIE: w części zalesionego regionu Katoro, około 3 km na północ od Umag.  
WYPOSAŻENIE: klimatyzowana recepcja, kantor, dancing na tarasie, Wi-Fi i sejf 
na recepcji za opłatą, w pobliżu restauracje, kawiarnia, pizzeria, sklep. ZAKWATE-
ROWANIE: Typ 1/2 BGW - około 27 m² - jeden pokój 2-osobowy. Typ 1/2+2 BGW                            
- około 46 m² - 2-osobowa sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Typ 
1/4+1 BGW - około 52 m², sypialnia 2-osobowa, 2 łóżka na antresoli, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą (dostawka dla jednej osoby) Typ 1/2+1 STUDIO - około 32 m², 
jeden pokój z 2 łóżkami i rozkładaną sofą. Typ 1/2+1 AP - około 39 m² - 2-osobowa 
sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą, z możliwością dostawki. Typ 1/2+2 AP- 
około 47 m² - 2-osobowa sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną 2-osobową sofą. Typ 
1/2+3 AP - około 50 m² - 2-osobowa sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 
2 i 1 osoby. Każdy wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań, 
obiadokolacji lub dwóch posiłków w formie bufetu w restauracji głównej. PLAŻA: na-
turalnie kamienista, żwirowa, płyty betonowe, około 100-500 m. SPORT: zewnętrz-
ny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do 
gier zespołowych, plac zabaw, siatkówka plażowa, animacje (od 15.6 do 15.9), ae-
robik, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking dostępny bezpośrednio przy 
apartamencie BEZPŁATNIE. W pobliżu znajduje się plaża dla naturystów. Goście 
za opłatą mogą skorzystać z centrum wellness przy hotelu Sol Umag. Do centrum 
Umagu jeździ turystyczna ciuchcia. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wy-
magających Klientów. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 13 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań, obiadokolacji, 2 posiłków, oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

ZNIŻKI
− 20 % do  31. 1.

 − 15 % do 15. 3. 

Apartamenty: dziecko do 3 lat 
bez łóżka - BEZPŁATNIE 
Bungalowy: dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

CENA

od 389 PLN/os.

CENA
Apartamenty

od  419 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 20 % do 31. 1.

 − 15 % do 15. 3.

Dziecko do 3 lat bez łóżka 
– BEZPŁATNIE 

Bungalowy

od  1129 PLN/os.
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CHORWACJA   >  UMAG / NOVIGRAD

Hotel Sol Aurora 

30ALL 
INCLUSIVE

Mobilne Domki Kastanija 

POŁOŻENIE: kompleks Kastanija znajduje się zaledwie 3 km na północ od centrum 
miasta Novigrad. WYPOSAŻENIE: w kompleksie - restauracja, bar i sklep. ZAKWA-
TEROWANIE: klimatyzowane mobilne domki - typ 1/4+2 MH  około 32 m² - dwie 
2-osobowe sypialnie (jedna z podwójnym łóżkiem małżeńskim i druga z dwoma 
łóżkami pojedynczymi), pokój dzienny z rozkładaną sofą, typu 1/6+2 MH około 34 
m² - trzy sypialnie 2-osobowe (jedna z podwójnym łóżkiem małżeńskim, pozostałe 
dwie z dwoma pojedynczymi łóżkami), pokój dzienny z rozkładaną sofą, wyposażo-
ny aneks kuchenny, 2 łazienki, TV-SAT, taras z meblami ogrodowymi. WYŻYWIENIE: 
własne. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 250 m, prysznice na plaży. SPORT: 
zewnętrzny basen, plac zabaw, animacje, wellness - sauna, jacuzzi, masaże, korty 
tenisowe, minigolf, siatkówka plażowa - znajduje się około 1 km od kompleksu, 
możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata 
klimatyczna około 1 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. Obowiązkowe dopłata za 
sprzątanie końcowe – 30 EUR/domek/pobyt - płatna na miejscu. Obowiązkowa 
kaucja zwrotna 100 EUR/domek - przeznaczona na pokrycie kosztów uszkodzo-
nego sprzętu - płatna na miejscu. Cena nie zawiera pościeli i ręczników - możliwość 
wypożyczenia na miejscu za opłatą - pościel 15/10 EUR, ręczniki 4 EUR. Zakwate-
rowania po godzinie 16:00. BEZPŁATNIE - jedno wejście na 2 godziny do centrum 
wellness (sauna i jacuzzi) w terminie od 19.5 do 23.6. przy zakupie pobytu na mini-
mum 5 nocy, w terminie od 8.9 do 29.9 przy zakupie pobytu na minimum 3 noce.

TRANSPORT:

  Dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 14.7 i od 8.9, w pozostałych terminach 
10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 14.7 i od 8.9, w pozostałych terminach 
5%.

250 WELLNESS

ZNIŻKI ZNIŻKI

 − 20 % do  31. 1.

 − 15 % do 15. 3.

   
 Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

 − 15 % do 31. 1.*

 − 10 % do 30. 4.**

   
Osoba na dostawce           
- BEZPŁATNE

CENA

od 509 PLN/os.

CENA

od 2209 PLN/os.

POŁOŻENIE: w turystycznej części Katoro, około 2,5 km od centrum miasta. WY-
POSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, sklep z pamiątkami, parking, Wi-Fi BEZPŁAT-
NIE.  ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
telefon, lodówka, suszarka do włosów, sejf, TV-SAT, łącze internetowe, balkon, 
niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa). Pokoje PREMIUM są zorien-
towane na stronę morską, pokoje SU na park. Typ 1/2 CLASSIC-FB - około 23 m² 
- mniejsze pokoje 2-osobowe z francuskim łóżkiem. Pokoje 1/2+2 FAMILY - sypialnia 
z 2 łóżkami i łóżkiem piętrowym. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - śniadania, 
obiady i kolacje w formie bufetu, od 10:00 do 18:00 przekąski przy basenie, lokalne 
alkoholowe i bezalkoholowe napoje od 8:00 do 24:00 w lobby barze (wino, piwo, 
wybrane alkoholowe napoje, woda, kawa, herbata). PLAŻA: żwirowa, kamienista, 
płyty betonowe, około 30 m. SPORT: zewnętrzny basen, basen dla dzieci, animacje 
dla dzieci i dorosłych, w pobliżu hotelu - korty tenisowe (szkółka tenisowa), mi-
nigolf, siatkówka plażowa, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, możliwość 
wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują 
również - 1x w czasie pobytu tenis, badminton, tenis stołowy, aerobik, pilates, 
możliwość wypożyczenia gier towarzyskich, rowerów. Dostawki są na zapytanie.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZWNĘTRZNY 

BASEN

Hotel Sipar *** ze zniżką -27% ważną przy rezerwacji do  

  31.1 na www.vitkovicetours.pl
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Hotel Aminess Laguna 

Polecamy – sport
Novigrad jest idealnym miejscem do aktywnego spędzania czasu. Zaproponawać 
możemy m.in.:  korty tenisowe, piłkę nożną, siatkówkę, siatkówkę plażową, piłkę 
ręczną, koszykówkę, 
mini golf, kręgle, paralotniarstwo, wspinaczkę, jazdę na rowerze, a także wędkar-
stwo sportowe (najlepsze tereny rybackie pomiędzy zatokami Dajla na północy 
a Mirna na południu), żeglarstwo (marina Novigrad), spływy kajakowe na rzece 
Mirna. Istnieje również nowoczesna hala sportowa.

Polecamy – aquaparki:
Jeden z największych (7,5 hektara) i najnowocześniejszych aquaparków w Eu-
ropie to AQUACOLORS. Codziennie odwiedza go 5 000 ludzi, położony jest 
w miejscowości Porec w pobliżu kompleksu Plava i Zielona Laguna. Chlubą aqua-
parku jest 12 zjeżdżalni i ślizgawek: Magicone, Looping Rockets, Multislide, Free 
Fall, Turbolance i inne. Zjeżdżalnie i ślizgawki mają długość 100 do 200 metrów. 
W centrum parku, na obszarze 2700 m² znajduje się ogromny basen. W pobliżu 
jest również centrum wypoczynkowe, siatkówka plażowa, ring boxerski, rodeo, 
symulator surfingu oraz wiele restauracji,  pizzeri, kawiarni. Całodzienny wstęp do 
Aquaparku kosztuje 185 kun/ osobę dorosłą i 145 kun/dziecko do 15 lat.
Aquapark ISTRALANDIA znajduje się około 9 km od popularnej miejscowości 
turystycznej Novigrad. Jest otwarty przez cały rok i zajmuje obszar 80 000 m². 
Chlubą tego aquaparku jest bajwiekszy basen w Europie, w którym można nie 
tylko pływać, ale także surfować. NA odwiedzających czeka 20 różnych zjeżdżalni 
i ślizgawek, ale także gejzery, wulkany, fontanny i wodospady. Całodzienny wstęp 
kosztuje 140 kun/osobę dorosłą, a dla dzieci do 140 cm wzrostu 110 kun, dzieci do 
100 cm mają wstęp bezpłatny. 

POŁOŻENIE: na skraju lasu sosnowego, około 800 m od centrum miejscowości No-
vigrad. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf, 
sala TV, Wi-Fi w lobby barze i w pokojach BEZPŁATNE, taras. ZAKWATEROWANIE: 
mniejsze, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Podczas korzystania z dostawki po-
koje stają się mniej przestronne. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje: wino, piwo, lane napoje 
bezalkoholowe. PLAŻA: naturalnie żwirowa, kamienista, około 100 m, odpowiednia 
dla dzieci. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, za opłatą: 
korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, siatkówka pla-
żowa, możliwość wypożyczenia rowerów, aerobik, animacje. Możliwość korzystania 
z sauny, jacuzzi, solarium i wewnętrznego basenu w hotelu Maestral (za opłatą). 
W pobliżu znajduje się Aquapark. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MO- 
ŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100

CHORWACJA  >  NOVIGRAD 

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 31. 1.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

  
  − 10 %  do 31. 1.

  − 5 %  do 31. 3.

    
Dziecko do 14 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od  1419 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

wyjazdu
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CHORWACJA   >  NOVIGRAD

Hotel Aminess Maestral 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, oddalony 
około 800 m od centrum miasta Novi-

grad. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor,  sala TV, 
sala konferencyjna, salon kosmetyczny i fryzjerski, sklep z pamiątkami, taras, win-
da, parking BEZPŁATNY, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane po-
koje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, LCD TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, 
sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, z możliwością dostawki. Pokoje 1/2+2 SUITE - kli-
matyzowana sypialnia 2- osobowa (oddzielne łóżka) oraz pokój dzienny z możliwoś-
cią dostawki (rozkładana sofa), prysznic/wanna,  WC, LCD TV-SAT, telefon, suszarka 
do włosów, sejf, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje 1/4 PWCBM FAMILY - dwa po-
koje 2-osobowe połączone drzwiami, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, 
LCD TV-SAT, telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, 2 balkony. Pokoje BEST PRICE 
- pokoje w specjalnej cenie. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 2 posiłki - śni-
adania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji w terminie do 30.5 i od 
15.9 BEZPŁATNIE wino, piwo, lane napoje bezalkoholowe. PLAŻA: naturalnie żwiro-
wa, kamienista, około 100 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: 
wewnętrzny basen z morską wodą, zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, fitness, aerobik, animacje, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, siatkówka plażowa, możliwość wypożyczenia rowerów. Centrum 
wellness (2500 m²) - za opłatą masaże, sauna fińska, kąpiele parowe, bio sauna, 
jaskinia lodowa, jacuzzi, strefa relaksacyjna, strefa beauty. INFORMACJE DODATKO-
WE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość).

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).            
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE. MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

100 WELLNESS WI-FI
ZDARMA

  − 10 %  do 31. 1.

  − 5 %  do 28. 2.

    
Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1639 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

Wybrane Apartamenty Novigrad
Mobilne Domki Materada na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA   >  POREĆ

Hotel Delfin 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: położony na półwyspie, wśród 
zieleni, około 5 km na południe od centrum 

miasta Poreć. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, bar przy base-
nie, kantor, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze 
BEZPŁATNIE, sala konferencyjna, kawiarenka internetowa, sklep z pamiątkami, sa-
lon fryzjerski, winda, parking, taras. ZAKWATEROWANIE: mniejsze 1,2-osobowe poko-
je i pokoje 4 -osobowe (2 połączone pokoje z jednym wejściem), prysznic/wanna, 
WC, niektóre z możliwością dostawki (dodatkowe łóżko powoduje, iż pokój jest 
mniej przestronny). WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: naturalnie 
kamienista, żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży.SPORT: 
zewnętrzny basen z morską wodą, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko 
do gier zespołowych, siatkówka plażowa, aerobik, zjeżdżalnia na plaży, program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych (w terminie od 3.6 do 1.9), sporty wodne. INFOR-
MACJE DODATKOWE: w pobliżu hala sportowa Intersport centrum. Parking za opłatą 
około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 
około 8 EUR/dzień – płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

DZIECKO 
GRATIS 100 OD MORZA

RODZINNE 
POKOJE

BASEN 
ZEWNĘTRZNY

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 919 PLN/os.

WI-FI
BEZPŁATNE

Hotel Plavi***, Hotel Laguna Istra*** 
na www.vitkovicetours.pl

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
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CHORWACJA   >  POREĆ

POŁOŻENIE: w otoczeniu subtropikalnej roślinności, około 5 km od miejscowości 
Poreć. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, kawiarenka interne-
towa, Wi-Fi BEZPŁATNE, sklep z pamiątkami, sala konferencyjna, kantor, taras. ZA-
KWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Typ 1/2+2 - pokój 2-osobowy 
z rozkładaną sofą 190 x 110 cm. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywi-
enie w formie bufetu, popołudniowe przekąski od 16:30 do 17:30, późna przekąska 
od 22:00 do 23:00, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata od 
08:00 do 23:00. PLAŻA: naturalna, kamienista, żwirowa, betonowe płyty, około 150 
m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
sporty wodne, możliwość wypożyczenia rowerów, animacje dla dzieci i dorosłych. 
INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują również: korty teniso-
we, tenis stołowy, minigolf, możliwość wypożyczenia rowerów, squash, bilard, gry 
planszowe - wszystko po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji. 6x w tygodniu 
organizowane są animacje sportowe (turnieje) oraz animacje dla dzieci i dorosłych, 
3 razy w tygodniu - wieczorne programy animacyjne. Parking za opłatą około 
1 EUR/dzień - płatny na miejscu. Leżaki przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona 
ilość).

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

150ALL 
INCLUSIVE

Hotel Zorna Hotel Laguna Albatros 

Polecamy dla wymagających  POŁOŻENIE: odnowiony hotel położony 
około 5 km na południe od miasta Po-

reć. WYPOSAŻENIE: restauracja, snack bar z tarasem, aperitif bar z tarasem, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, sklep z pamiątkami, kawiarenka internetowa. Pomieszczenia ogólno-
dostępne są klimatyzowane. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, minibar, sejf, 
z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie 
w formie bufetu, przekąski przy basenie od 11:00 do 23:30, lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe w barze od 8:00 do 23:30. PLAŻA: żwirkowa, kamienista, 
około 100 m, plaża odpowiednia dla dzieci. SPORT: 3 zewnętrzne baseny ze słodką 
wodą, basen dla dzieci, masaże, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, możliwość 
wypożyczenia rowerów, boisko do gier zespołowych, squash, animacje, fitness, 
turnieje sportowe, siatkówka plażowa, plac zabaw, sporty wodne. INFORMACJE DO-
DATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, 
możliwość wypożyczenia rowerów, boisko do gier zespołowych, squash, bilard - 
po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji. Codziennie organizowane są animacje 
sportowe (turnieje) i animacje dla dzieci i dorosłych. Wypożyczenie ręczników na 
basenie za kaucją. Parking za opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100ALL 
INCLUSIVE

Napisali nam…
Pomimo tego, że obiekt jest duży, bardzo łatwo się w nim zorientować i znaleźć to 
co jest nam akurat potrzebne. Wszędzie jest czysto, a personel hotelowy bardzo 
miły. Na terenie obiektu odbywają się bardzo fajne animacje zarówno dla dzie-
ci jak i dorosłych. Pyszne jedzenie i bardzo duży wybór. W hotelu znajdują  się 
3 baseny, a do plaży jest bardzo blisko, spacerkiem 10 min. W pobliżu wypożyc-
zalnia rowerów, korty tenisowe i minigolf. Byłam już tutaj drugi raz i na pewno 
nie ostatni.  

ZNIŻKI ZNIŻKI

–186 PLN do 14.3. 

za osobę dorosłą

 Pierwsze dziecko do 14 lat 
na dostawce 

– BEZPŁATNIE

–237 PLN do 28.2. 

za osobę dorosłą

   
Dziecko do 14 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE

CENA

od 1799 PLN/os.

CENA

od 2239 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA
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CHORWACJA   >  POREĆ

Hotel Laguna Materada 

Polecamy dla rodzin z dziećmi  POŁOŻENIE: na niewielkim półwyspie, 
około 3 km na północ od centrum miasta. 

WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, kawiarnia, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, winda, kantor, sejf, sala konferencyjna, sala TV, sklep z pamiątkami, salon fry-
zjerski, dancing na tarasie, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, 
z możliwością dostawki (korzystając z dostawki pokoje są mniej przestronne). Do-
stawka nie jest dostosowana dla osoby dorosłej. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje: piwo, 
wino, woda, sok. PLAŻA: naturalne kamienista, trawiasta, płyty betonowe, około 
100 m. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, centrum rehabi-
litacyjne, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, siatkówka plażowa, animacje, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: 
w terminie od 28.5. do 8.9 drink powitalny. Program animacyjny dla młodzieży 
w wieku od 13 do 17 lat w terminie od 17.6 do 25.8, dla dzieci w wieku od 4 do 12 
lat w terminie od 20.5. do 15.9, popołudniowa przekąska (kanapka lub deser). Leża-
ki przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość), parking za opłatą około 1 EUR/
dzień - płatny na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100

POŁOŻENIE: apartamenty położone wśród lasu sosnowego na półwyspie Zelena La-
guna, około 5 km od centrum miejscowości Poreć. WYPOSAŻENIE: w kompleksie: 
restauracje, kantor, sejf, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, w pobliżu: sklep, pizzeria, 
kawiarnia, taras do grillowania, restauracja rybna, cukiernia, pub. ZAKWATEROWA-
NIE: prosto urządzone apartamenty, typ 1/4+1 AP około 38 m² - dwie sypialnie 
2-osobowe (jedna z małżeńskim łóżkiem, druga z oddzielnymi łóżkami, o długości 
180 cm), aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, TV-SAT, tele-
fon, balkon lub taras, z możliwością dostawki (80x160 cm). WYŻYWIENIE: własne, 
z możliwością dokupienia 2 posiłków w formie bufetu w Hotelu Delfin. PLAŻA: ka-
mienista, żwirowa, płyty betonowe, około 50-200 m, prysznice na plaży. SPORT: 
w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, 
siatkówka plażowa, zjeżdżalnia na plaży, możliwość wypożyczenia rowerów i łodzi, 
petanque, basen w pobliżu kempingu. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą 
około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Apartamenty Astra 

100

Napisali nam …
Skromne zakwaterowanie, ale bardzo czysto. Na terenie obiektu znajduje się 
wszystko czego nam było potrzeba. Na terenie obiektu 2 boiska, basen w są-
siednim kempingu oraz w Hotelu Delfin, wypożyczalnia rowerów oraz skuterów 
wodnych.  

ZNIŻKI

– 136 PLN do 28.2. 

za osobę doroslą

   
 Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE

CENA

od 419 PLN/os.

CENA

od 1269 PLN/os.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE
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CHORWACJA   >  VRSAR

Hotel Funtana 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks czterech pawilonów 
w otoczeniu zieleni, w spokojnym miejscu, 

ok. 3 km od Vrsaru. WYPOSAŻENIE: 228 pokoi, restauracja, aperitif bar, kantor, sejf, 
taras, Wi-Fi na recepcji i przy basenie BEZPŁATNE, kawiarenka internetowa za 
opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf. Typ 1/2+2 FAMILY 
- dwa pokoje 2-osobowe oddzielone drzwiami, pokoje SU - z możliwością dostawki. 
WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, od 17:00 
do 18:00 - sandwiche, pizza, ciasteczka, od 12:00-16:00 - sałatki, mięso z grilla, 
od 10:00-21:00 - lokalne piwo, wino, soki, woda, od 21:00-23:00 lokalne napoje 
alkoholowe: wódka, whisky. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, około 50 m, 
prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen, basen dla dzieci, korty tenisowe, 
tenis stołowy, minigolf, plac zabaw, wypożyczalnia rowerów, siatkówka plażowa, 
aerobik, animacje, wieczorny program z muzyka na żywo, sporty wodne. INFOR-
MACJE DODATKOWE:usługi ALL INCLUSIVE obejmują również: korty tenisowe, mini-
golf, trampoliny, możliwość wypożyczenia rowerów, bilard, rowery wodne, tenis 
stołowy, siatkówka plażowa- po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji, animac-
je dla dzieci i dorosłych, aqua aerobik, poranna gimnastyka, wieczorny program 
z muzyką na żywo, leżaki i parasole przy basenie i na plaży BEZPŁATNE (ogranic-
zona ilość). Pokoje 1/2+1 PWCBM-SU: pierwszeństwo zakwaterowania mają 3 oso-
by. Pokoje 1/2+2 FAMILY - sprzedaż na zapytanie. Pobyt rozpoczyna się obiadem. 
W przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji zniżka za wczesny zakup 
zostaje anulowana.

DZIECKO 
GRATIS 50ALL 

INCLUSIVE
RODZINNE 
POKOJE OD MORZA KLIMATYZACJA

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

  − 21 %  do 15. 2.

  − 16 %  do 15. 3.

    
Dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 2059 PLN/os.

Polecamy – Tar
Zobaczyć tam można barokowy kościół parafialny Św. Martina (St. Martin) z XVIII 
w. iŚw. Michała Archanioła (Św. Mihovil Arhandjel) z XIII w. Na wzgórzu Sveti 
Martin, nad tarską zatoką, są ruiny romańskiego kościoła Św. Martin z XIII w., 
kilometr na zachód znajdują się pozostałości starożytnych willi i ruiny kościoła 
Św. Krzyż (Sveti Kriz) z VII/VIII w. Warte zobaczenia są także pozostałości Wieży 
Obronnej Starego Taru i ruiny pierwotnej osady: iliryjska Gradina (czyli Ilyryjskie 
grodziska).
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POŁOŻENIE: nowoczesny, ośrodek lubiany przez naturystów, z dziewiczą przyrodą 
i czystym morzem. WYPOSAŻENIE: 119 apartamentów, restauracja, pizzeria, snack 
bary, dwa sklepy, sklep z pamiątkami i prasą, salon fryzjerski, sklep sportowy 
(sprzęty sportowe i kempingowe), dancing na tarasie, parking, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE. ZAKWATEROWANIE: apartamenty: klimatyzowane apartamenty, nowocześnie 
wyposażone, typ 1/A2+1 AP - sypialnia 2 –osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla jednej osoby, taras. Typ 1/A2+2 AP- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla dwóch osób, balkon lub loggia. Typ 1/B2+2 AP - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla dwóch osób, balkon lub loggia. 
Wszystkie wyposażone w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, sejf, suszarka do 
włosów, TV-SAT, telefon, Wi-Fi. Typ 1/B2+2 AP jest oddalony od pozostałych, co 
daje poczucie prywatności. Bungalowy: skromne, 2-osobowe bungalowy, prysznic/
wanna, WC, lodówka, balkon lub taras, niektóre z możliwością dostawki. Położone 
w głównej części ośrodka, blisko restauracji i sklepu. WYŻYWIENIE: apartamenty: 
własne z możliwością dokupienia na miejscu śniadań, obiadokolacji lub 2 posił-
ków dla wszystkich osób w apartamencie. Bungalowy: śniadanie w formie bufetu,            
2 posiłki - śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu w głównej, klimatyzowanej 
restauracji. PLAŻA: kamienista, żwirowa, sztuczna piaszczysta, około 100 m. SPORT: 
sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą, aerobik, tenis stołowy, siatkówka, plac za-
baw, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: ośrodek przezna-
czony wyłącznie dla naturystów - goście na całym terenie (z wyjątkiem restauracji 
i sklepów) poruszają się bez ubrania. W przypadku zmiany danych uczestnika na 
rezerwacji zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana. Na zapytanie łóżeczko dzie-
cięce BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wypo-
sażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. Bungalowy: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

* ZNIŻKA dotyczy apartamentów.

Apartamenty  i bungalowy  Koversada

100

CHORWACJA   >  VRSAR

  − 16 %  do 15. 2.*

 
Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka - BEZPŁATNIE

Bungalowy: dziecko do 12 lat na dostawce- BEZPŁATNIE 

ZNIŻKI

CENA
Apartamenty

od 519 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

Bungalowy

od 829 PLN/os.
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CHORWACJA > VRSAR / ROVINJ

Family hotel Amarin 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nowy luksusowy rodzinny hotel 
z bogatym programem animacji dla dzieci 

w każdym wieku, znajduje się na półwyspie, około 4 km od centrum Rovinj. WYPO-
SAŻENIE: restauracja, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. ZAKWATERO-
WANIE: klimatyzowane pokoje, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, 
suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Typ 1/2+1 PWCBM-ST - klimatyzowa-
ny pokój 2-osobowy z łóżkiem małżeńskim i dostawką odpowiednią dla dziecka do 
14 lat, balkon z orientacją na stronę morską. Typ 1/2+2 PWCBM - PREMIUM-  pokój 
2-osobowy z oddzielnymi łóżkami i 2 dostawkami odpowiednimi dla dzieci do 14 
lat, balkon z orientacją na stronę morską. Typ 1/2+4 FAMILY PREM- dwa 2-osobowe 
pokoje, jeden z łóżkiem małżeńskim i jedną dostawką, drugi z 2 oddzielnymi łóżka-
mi i 2 odstawkami. Pokój odpowiedni dla 2 dorosłych i 4 dzieci do 14 lat. Pokoje 
połączone wewnętrznymi drzwiami, 2 balkony, 2 łazienki. WYŻYWIENIE: 3 posiłki 
w formie bufetu. Pobyt zaczyna się obiadem (12:30 - 14:30). Do obiadu i kolacji 
BEZPŁATNIE lane napoje. PLAŻA: żwirowa, kamienista, płyty betonowe, około 50 
m. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen, leżaki i parasole przy basenie i na plaży 
BEZPŁATNE (ograniczona ilość), wewnętrzny basen dla dzieci i zewnętrzny z wo-
dospadami i oazą, animacje dla dzieci, fitness, sauna, plac zabaw, wielofunkcyjne 
boisko, korty tenisowe, siatkówka plażowa, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia 
rowerów i rowerów wodnych, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: w przypadku 
zmiany danych uczestnika na rezerwacji zniżka za wczesny zakup zostaje anulowa-
na. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

150

POŁOŻENIE: nowoczesny ośrodek w zalesionej części półwyspu, około 800 m od cen-
trum Vrsaru. WYPOSAŻENIE: 176 pokoi w bungalowach, klimatyzowana restauracja, 
kantor, sejf, sklep, pizzeria, snack bar, Wi-Fi, taras, parking BEZPŁATNY. ZAKWATE-
ROWANIE: nowocześnie wyposażone, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, balkon lub taras, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, lodówka, 
niektóre z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Pokoje 1/2+2 FAMILY- dwie 
2-osobowe sypialnie WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 2 posiłki - śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: kamienista, żwirowa, płyty betonowe, 
około 100 m. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci ze słod-
ką wodą, korty tenisowe, tenis stołowy, siłownia, minigolf, aerobik, boisko do gier 
zespołowych, animacje dla dzieci i dorosłych, plac zabaw, sporty wodne. Leżaki 
i parasole przy basenie i na plaży za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 1/2+2 
FAMILY - sprzedaż na zapytanie. W przypadku zmiany danych uczestnika na rezer-
wacji zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
BEZPŁATNE, możliwy pobyt z psem w pokoju 1/2 ST za dodatkową opłatą około 10 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

Bungalowy Petalon 

100

ZNIŻKI

 − 26 % do 15. 2.

 − 16 % do 15. 3.

   
Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 − 21 % do 15. 2.

 − 16 % do 15. 3.

   
 Dziecko do 14 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

CENA

od 1399 PLN/os.

CENA

od 3219 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN
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Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: ośrodek turystyczny w stylu 
starej wsi istryjskiej, około 3 km na połud-

nie od miasta Rovinj. WYPOSAŻENIE: 272 apartamenty, restauracja, aperitif bar, kan-
tor, sejf, dancing na tarasie, sala TV, pizzeria, parking. ZAKWATEROWANIE: apartamenty: 
klimatyzowane apartamenty, typ 1/2+1 STUDIO  około 30 m² - jeden pokój z 2 łóżkami             
i dostawką. Typ 1/4 AP-ST  około 33 m² - jedna sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2-oso-
bową rozkładaną sofą (160 x 190). Typ 1/4+1 AP-ST - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzi-
enny z rozkładaną sofą dla 1 osoby. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów. Apartament 1/4+1 AP-PREMIUM 
jest bardziej przestronny i znajduje się na parterze. Pokoje: klimatyzowane pokoje 2-osobo-
we, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, balkon lub taras, z możliwością dostawki (rozkła-
dany fotel). WYŻYWIENIE: APARTAMENTY - własne, z możliwością dokupienia śniadań, 
obiadokolacji. POKOJE - śniadania w formie bufetu, 2 posiłki - śniadania i obiadokola-
cje w formie bufetu. PLAŻA: naturalna kamienista, żwirowa około 50-300 m, prysz-
nice na plaży, leżaki na plaży za opłatą. SPORT: duży zewnętrzny basen ze słodką 
wodą (zjeżdżalnia za opłatą), basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, mini-
golf, boisko do gier zespołowych, animacje, aerobik, siatkówka plażowa, zjeżdżalnia 
na plaży, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking - BEZPŁATNY. Apartament 
1/4+1 AP-PREMIUM - sprzedaż na zapytanie. Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu (nie dotyczy AP PREMIUM).

Apartamenty i pokoje Villas Rubin 

CENA ZAWIERA: apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposa-
żenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpie-
czenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
Pokoje: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie: łóżeczko 
dziecięce (BEZPŁATNIE

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

DZIECKO 
GRATIS 50 ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI

  − 26 %  do 15. 2.

  − 16 %  do 15. 3.

 Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka - BEZPŁATNIE

Bungalowy: dziecko do 10 lat na dostawce- BEZPŁATNIE 

ZNIŻKI

CENA
Apartamenty

od 489 PLN/os.

Pokoje

od 789 PLN/os.

Hotel Eden****  na www.vitkovicetours.pl
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Bungalowy i apartamenty Amarin 

POŁOŻENIE: znany ośrodek z apartamen-
tami, położony około 4 km na północ od 

Rovinj. WYPOSAŻENIE: restauracja, tawerna, grill, pizzeria, aperitif bar, kantor, sejf, 
sala TV, dancing na tarasie, sklep, Wi-Fi na recepcji i przy basenie BEZPŁATNIE, 
bar na plaży i przy basenie. ZAKWATEROWANIE: bungalowy: klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mik-
rofalowa i ekspres do kawy), TV-SAT, telefon, sejf, suszarka do włosów, niektóre 
z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Apartamenty: klimatyzowane aparta-
menty, typ 1/2 STUDIO i 1/2+1 STUDIO około 25 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim 
(160x200 cm) z możliwością dostawki (rozkładany fotel), typ 1/2+2 AP-ST około 
33 m² - jedna 2-osobowa sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. 
Typ 1/2+2 AP PREMIUM - około 54 m² - jedna 2-osobowa sypialnia, pokój dzi-
enny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat lub 1 osoby dorosłej. 
Odnowiony dwupiętrowy apartament typ 1/4+2 AP PREMIUM około 70 m² - na 
piętrze dwie 2-osobowe sypialnie, prysznic/wanna, WC, na parterze pokój dzienny 
z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat lub 1 osoby dorosłej, WC, 
loggia z ogródkiem. Każdy wyposażony w aneks kuchenny (kuchenka mikrofalo-
wa, ekspres do kawy, lodówka, apartamenty PREMIUM mają zmywarkę), prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, suszarka do włosów, taras. 
WYŻYWIENIE: bungalowy: śniadania lub 2 posiłki w formie bufetu. Apartamenty: 
własne. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, około 150 m, prysznice na plaży. 
SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, basen dla dzieci, aerobik, animacje, korty 
tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, sporty wodne, 
możliwość wypożyczenia rowerów, szkółka tenisowa, kursy windsurfingu. INFORMA-
CJE DODATKOWE: pod koniec czerwca (25.6-2.7) w kompleksie odbywa się Festiwal 
Salsy (w tym czasie jest więcej osób i jest głośno). Apartamenty typu 1/2 STUDIO 
i 1/2+1 STUDIO - sprzedaż na zapytanie. Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu (nie dotyczy apartamentów 
PREMIUM). Leżaki przy basenie i na plaży za opłatą.

150

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: bungalowy: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpie-
czenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
Apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy dla rodzin z dziećmi

  − 26 %  do 15. 2.

  − 16 %  do 15. 3.

  Apartamenty: osoba na 5 i 6 łóżku – BEZPŁATNIE

Bungalowy: dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi- BEZPŁATNIE 

ZNIŻKI

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM
WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA
Pokoje

od 869 PLN/os.

Bungalowy

od 599 PLN/os.
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Apartamenty i mobilne domki Kažela 

POŁOŻENIE: w kompleksie Kažela, około 2 km od miejscowości Medulin i 10 km 
od miejscowości Pula. WYPOSAŻENIE: restauracja, kantor, bar na plaży, kawiarenka 
internetowa, sklep, pizzeria, sejf na recepcji, parking. ZAKWATEROWANIE: aparta-
menty - typ 1/2+1 AP około 28 m² - jedna sypialnia 2-osobowy z dostawką, typ 
1/4+1 AP około 45 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
dla 1 osoby. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, balkon lub taras. Klimatyzacja za dodatkową opłatą. Mobilne domki 
dla 5 osób około 22 m² – dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładana 
sofą dla 1 osoby, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras. 
Mobilne domki 1/4+1 M 1st ROW – w pierwszym rzędzie od morza. Klimatyzacja za 
opłatą. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, trawiasta, naturalna, około 150-200 
m. SPORT: zewnętrzne baseny ze słodką wodą dla dzieci, animacje dla dzieci, anima-
cje sportowe, boisko do gier zespołowych, siatkówka plażowa, tenis, tenis stołowy, 
minigolf, sporty wodne, centrum nurkowania, plac zabaw, możliwość wypoży-
czenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie za opłatą. 
W odrębnej części znajduje się plaża dla naturystów - noclegi w tej części komplek-
su są dostępne na zapytanie. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około       
12 EUR/dzień – płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: klimatyzacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

* ZNIŻKA ważna dla apartamentów we wszystkich terminach pobytu, dla mobil-
nych domków w terminie do 12.5, od 27.5 do 23.6 i od 15.9.

150

POŁOŻENIE: apartamenty położone są w cichej okolicy, na wzgórzu, około 3 km od 
centrum Puli. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, sklep, kawiarnia, 
pizzeria, kantor, sejf, taras, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze BEZPŁATNE. ZAK-
WATEROWANIE: typ 1/B2+1 AP około 23 m² – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z dostawką, typ 1/B2+2 AP około 33 m² i typ 1/BX2+2 AP około 37 m² – sypial-
nia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 2-osobową sofą. Typ 1/B4+2 AP około 
47 m² - dwie 2 -osobowe sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną 2-osobową sofą, 
2 łazienki, typ 1/B5 AP około 36 m² - sypialnia 2-osobowa z możliwością dostawki, 
pokój dzienny z 2-osobową rozkładaną sofą. Apartamenty wyposażone w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, balkon. WYŻYWIENIE: własne, z moż-
liwością dokupienia 2 posiłków (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu). PLA-
ŻA: naturalnie kamienista, około 100 m. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, 
basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, animacje, boisko do gier 
zespołowych, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DO-
DATKOWE:apartamenty typu 1/B2+1 AP, 1/B4+2 AP i B5 - sprzedaż na zapytanie. 
Leżaki i parasole przy basenie za opłatą. Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na 
zapytanie klimatyzacja w apartamencie 1/BX2+2 za dodatkową opłatą, łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

Apartamenty Horizont 

100

ZNIŻKI

 
− 10 % do 15. 2.*

   
 

ZNIŻKI

− 10 % do 15. 2.

   
Dziecko do 2 lat bez 
łóżka – BEZPŁATNIE

CENA

od 369 PLN/os.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CENA
Apartamenty

od  479 PLN/os.

Mobilne domki 

od  459 PLN/os.
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Apartamenty Park Plaza Verudela  i Verudela Beach 

apartamenty Park Plaza Verudela

hotel Park Plaza Histria

hotel Park Plaza Wing

POŁOŻENIE: kompleks apartamentów Park Plaza Verudela, około 500 m na zachód 
od półwyspu Verudela, około 4 km na południe od centrum Puli. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, restauracja plażowa, snack bar, pizzeria, sklep, kantor, sejf, taras, par-
king. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane, nowocześnie urządzone apartamenty - typ 
1/2+1 STUDIO około 25 m² - pokój z 2 łóżkami, z możliwością dostawki (rozkła-
dana sofa), typ 1/A2+2+1 AP około 35 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
rozkładaną sofą dla 2 osób z możliwością dostawki (rozkładana sofa), typ 1/A5 AP 
około 55 m² - jedna sypialnia 2-osobowa, jedna sypialnia 1-osobowa, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 2 osób, typ 1/A4+2 AP około 55 m² - dwie sypialnie 2- oso-
bowe (jedna z oddzielnymi łóżkami), pokój dzienny z rozkładaną sofą, apartament 
ma 2 łazienki. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny (ekspres do kawy, 
kuchenka mikrofalowa), prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, telefon, sejf, 
TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon lub taras. Typ 1/B2+2 AP - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą, typ 1/B3+2 AP - sypialnia 2-osobowa i 1-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą, typ 1/B4+2 AP - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, wszystkie wyposażone w aneks kuchenny (ekspres do 
kawy), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras, balkon. Apartamenty oznaczone „M“ 
zorientowane są na stronę morską. Klimatyzacja za opłatą. WYŻYWIENIE: własne, 
z możliwością dokupienia 2 posiłków w formie bufetu. PLAŻA: kamienista, żwirowa 
około 100-200 m, dostęp do plaży po schodach. SPORT: w kompleksie Park Plaza 
Verudela - 3 zewnętrzne baseny z morską wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, 
tenis stołowy, minigolf, squash, boisko do gier zespołowych, aerobik, animacje, 
centrum nurkowania, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy 
basenie za opłatą. Apartamenty typ 1/A5 AP, 1/A4+2 AP - sprzedaż na zapytanie. 
Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 12 EUR/dzień – płatne na miej-
scu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sierpniu 7/14.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: 2 posiłków, klimatyzacji w apartamentach Verudela Beach oraz ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

100

  − 10 % do 15. 2.

    
Dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 449 PLN/os.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI  
BEZPŁATNE

Hotel Brioni** na www.vitkovicetours.pl
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Duga Uvala 
Duga Uvala to nowoczesny kompleks turystyczny położony na południowo-
-wschodnim wybrzeżu Istrii ok. 24 km od Puli. Okolica słynie z pięknych plaż i dzie-
wiczej przyrody. Świetne miejsce do urządzania pikników z wyśmienitym winem 
i potrawami lokalnej kuchni, z dala od innych ośrodków, a także tłumu turystów 
i hałasu. Każdy z łatwością znajdzie tutaj ustronne miejsce do opalania. W pobliżu 
warto odwiedzić: Rovinj, Park Narodowy Wysp Brijuni, Prematurę i Półwysep Ka-
menjak, Medulin i Rijekę. 

Hotel Duga Uvala 

100

POŁOŻENIE: w cichej zatoce, otoczony roślinnością śródziemnomorską, około 20 km 
od Puli, najbliższa wioska oddalona o około 5 km. Hotel składa się z budynku głó-
wnego i budynku bocznego - połączone tunelem. WYPOSAŻENIE: restauracja, grill 
bar, aperitif bar, winda, Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych BEZPŁATNE, taras, 
parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2,3-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT (LCD), Wi-Fi, balkon, z możliwością dostawki. Pokoje „ST“ 
około 22 m² - znajdują się w budynku głównym, odpowiednie dla 2 osób dorosłych 
i dziecka do 12 lat (dostawka 80x140 cm). Pokoje „SU“ około 36 m² - znajdują się 
w budynku głównym, wyposażone są w rozkładaną sofę i dostawkę (80x180 cm), 
balkon, boczna orientacja na stronę morską. WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki w formie bu-
fetu. Do obiadokolacji/obiadu/kolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje (woda, sok, 
piwo, wino). PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, około 100 m, prysznice przy 
basenie.SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, wewnętrzny basen z podgrze-
waną wodą morską (nieczynny od 15.6. do 15.9.), centrum wellness z sauną fińską 
i turecką, fitness, masaże (za opłatą na zapytanie), korty tenisowe, sporty wodne. 
Możliwość korzystania z kortów tenisowych od 12:00 do 14:00 BEZPŁATNIE – po 
wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość), na plaży za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: zakwaterowanie 
odpowiednie do spędzenia spokojnego rodzinnego wypoczynku. Opłata klimaty-
czna około 1,1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Każdy gość hotelu otrzymuje 
bransoletkę z chipem do płatności bezgotówkowych na terenie ośrodka. Płacąc 
bezgotówkowo (za pomocą bransoletki) klient ma prawo do 20% zniżki na wszy-
stkie usługi w ośrodku. Obiekt odpowiedni dla mniej wymagających klientów. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: 7/14 nocy. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów 
oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 16.6 do 8.9.

  
  − 10 %  do 28. 2.*

  − 5 %  do 30. 4.*

   Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1079 PLN/os.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE
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Hotel Narcis , Mimosa - Lido Palace  i Hedera 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks hoteli Hedera, Mimo-
sa-Lido Palace, Narcis otoczony zielenią, 

około 300 m od centrum miasta Rabac. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, 
kantor, pizzeria, winda, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sklep z pamiątkami, sklep, 
dancing na tarasie, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: nowoczesne, klimaty-
zowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do 
włosów, sejf, lodówka, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością 1-2 dostawek (roz-
kładana sofa lub łóżko piętrowe). WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE napoje: 2 dl wina lub piwa lub wody 
mineralnej lub soku + przekąski popołudniowe - kawa lub herbata, ciasto (codzi-
ennie od 16:00 do 17:00). Usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufe-
tu, popołudniowa przekąska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (od 11:00 
do 22:00). PLAŻA: żwirowa, naturalnie kamienista, około 100 m, odpowiednia dla 
dzieci, prysznice na plaży. SPORT: 2x wewnętrzny basen (w lipcu i sierpniu 
nieczynne), 4x zewnętrzny basen, basen dla dzieci, fitness, sauna, masaże, anima-
cje, korty tenisowe, minigolf, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, klub dla dzie-
ci, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje PWC mają 16m², wyposażone są 
w pojedyncze łóżka, zorientowane na drogę i wzgórze. Usługi ALL INCLUSIVE obe-
jmują również: leżaki przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), korty tenisowe, 
minigolf, boisko do gier zespołowych, fitness, sauna - 1 godz. dziennie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu na recepcji. W terminie od 16.6 do 23.6 usługi all inclusive 
dla gości Hotelu Narcis odbywają się w Hotelu Mimosa-Lido Palace, w terminie od 
23.6 do 7.9 są już w Hotelu Narcis.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy. 

100

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki/usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r 
poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

*ZNIŻKA Zniżka ważna dla pobytów w terminie od 2.6 do 16.6 (Hotel Hedera i Lido 
Palace), od 2.6 do 23.6 (Hotel Narcis), w pozostałych terminach 10%.

**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 2.6 do 23.6 (Hotel Narcis), 
w pozostałych terminach 5%.

  
  −20 %  do 31. 3.* 

  − 10 %  do 30. 4.**

    
Dziecko do 7 lat – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1309 PLN/os.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE
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50

Hotel Marina  

POŁOŻENIE: wśród bujnej zieleni, około 800 metrów od centrum miasta.WYPOSA-
ŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, kantor, sejf, Wi- Fi na recepcji BEZ-
PŁATNE, sala TV, dancing na tarasie z muzyką na żywo. ZAKWATEROWANIE: pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon. Typ 1/2+1 PWCBM-SW - pokój 
2-osobowy z możliwością dostawki, balkon zorientowany na stroną morską. WY-
ŻYWIENIE: : śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: naturalna, żwirowa, 
płyty betonowe, około 50 m, odpowiednia dla dzieci, dojście na plażę po schodach. 
SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, siatkówka plażowa, aerobik, animacje, 
w pobliżu korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, sporty wodne zgodnie z lokalną 
ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking niestrzeżony BEZPŁATNY. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

Polecamy -  Wyspy Brijuni
Całodzienna wycieczka statkiem. Składa się z dwóch dużeych i jedenastu małych 
wysepek. Do zwiedzania udostępniona jest wyspa Veli Brijuni. Dużą część wyspy 
można zwiedzić z ciuchci turystycznej. Warto odwiedzić park safari, zobaczyć cie-
kawą wystawę zdjęć Tito i wystawę poświęconą Pawłowi Kuppelwieserovi. Godne 
zobaczenia są także letnie rezydencje zamożnych Rzymian.

  − 10 %  do 31. 3.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce z 2 dorosłymi         
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1079 PLN/os.

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

Mobilne Domki Rabac bez wyżywienia i z 2 posiłkami 
na www.vitkovicetours.pl  
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Hotel Miramar / Hotel Allegro 

POŁOŻENIE: kompleks hotelowy składający się z hotelu Miramar i Allegro, usytu-
owany na półwyspie Św. Andrija, w lasku sosnowym, około 700 m od centrum, 
w bliskiej odległości od miasta Rabac. WYPOSAŻENIE: restauracja, lobby bar 
z tarasem, kantor, sejf (płatny), sala TV, dancing na tarasie, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
kawiarenka internetowa za opłatą, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzo-
wane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, LCD TV- SAT, telefon, suszarka do 
włosów, niektóre z balkonem i możliwością dostawki (rozkładany fotel). WYŻYWI-
ENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Obiadokolacja serwowana jest 
w 2 przedziałach czasowych, 3x w tygodniu obiadokolacje tematyczne. Spec-
jalne posiłki dietetyczne dostępne na zapytanie. PLAŻA: naturalnie kamienista, 
żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, plaża oznaczona Błękitną Flagą. SPORT: 
zewnętrzny basen z morską wodą, leżaki i parasole BEZPŁATNE (ograniczona 
ilość), basen dla dzieci, masaże za opłatą, w pobliżu korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, siatkówka plażowa, aerobik, możliwość wypożyczenia rowerów, plac 
zabaw, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY (ogranic-
zona liczba miejsc). Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 
5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem około 20 EUR/dzień – płatne na miejscu. 

hotel MIRAMAR

hotel ALLEGRO

hotel ALLEGRO

hotel MIRAMAR

100

Rabac
Rabac jest ośrodkiem turystycznym i portem położonym na południowo-wschod-
nim wybrzeżu Istrii w pięknej zatoczce Labin. Zatoka posiada urokliwą, kamienistą 
plażę, otoczoną bujną roślinnością. W tej małej miejscowości, która była niegdyś 
wioską rybacką stopniowo powstają nowe domy letniskowe, a sama miejscowość 
stała się modnym uzdrowiskiem. Polecamy również Rabac jako miejsce wypo-
czynku rodzinnego, ze względu na jego czyste morze i piękne plaże.Najpiękniejsze 
piaszczyste plaże, takie jak Maslenica, plaża świętej Andrei Lanterny i Girandella 
otrzymały „Błękitną Flagę”. Wzdłuż morza znajduje się deptak, który idealnie na-
daje się do jazdy na rowerze dla dzieci, joggingu lub jazdy na rolkach, natomiast 
tamtejsze restauracje oferują doskonałe dania dla całej rodziny. Miłośnicy sportu 
i aktywnego wypoczynku mogą korzystać z parku wodnego, grać w tenisa stoło-
wego, mini golfa, jeździć konno, polować, łowić ryby, nurkować, żeglować, a także 
chodzić na piesze wycieczki, grać w siatkówkę plażową, paintball i robić wiele 
innych rzeczy. 

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CENA

od 1419 PLN/os.

  − 10 %  do 31. 1.

 

    
Dziecko do 14 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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KVARNER
Nadmorskie łaźnie i największe adriatyckie wyspy 

Riwiera kvarnerska to wybrzeże oblewane wodami Rijeckiego 
i Kvarnerskiego zalewu, znana głównie z urozmaiconej subtropikalnej 
roślinności i tradycyjnych łaźni. W przeszłości tutaj również zjeżdżała 
się arystokratyczna śmietanka do swoich villi i posiadłości. 

Wspaniałe turystyczne ścieżki i drogi rowerowe 
ściągają tutaj wielu turystów pragnących odpoczywać 
aktywnie. Znajdziecie tutaj wiele miejsc z niecodzienną 
atmosferą: wioska wakacyjna Opatija, wielkie miasto 
Rijeka, a także wiele malutkich i większych urokliwych 
miejscowości. To właśnie w tym regionie znajdują się 
największe wyspy w Chorwacji: Krk i Cres. 
Od miejscowości Duga Uvala, przez Rabac aż do Opatiji 
poprowadzi Was najsłynniejsza ścieżka zapachowa 
w Chorwacji: kwitnące kwiaty, trasy rozmarynu i lawendy. 
Odpoczniecie sobie w oliwkowych gajach, a także 
lasach piniowych i sosnowych. W wodach przybrzeżnych 
w pobliżu wyspy Cres i Losinje zobaczyć możecie delfiny,
na wyspie Cres podziwiać można również wspaniałe ptactwo 
w unikatowym rezerwacie ornitologicznym. 

Miasta i miasteczka: metropolja Rijeka, piękna Opatija, Crikve-
nica, Selce, historyczne miasteczka Krk, Baska, Omisalji. 

Naturalne atrakcje: park Angiolina i Św. Jakub w miejscowości 
Opatija, park leśny Ucka, park leśny Dubec na wyspie Krk, park 
Komrcar i park leśny Dundo na wyspie Rab, archeologiczny park 
Cikat na wyspie Mali Losinji. 

Dobra miejscowe i pamiątki: najlepsze jakościowo oliwy i olejki, 
korzeń rozmarynu, miejscowe wina „vrbnicka zlahtina” (Krk), szynka 
parmeńska. 

Rijeka
Rijeka to trzecie co do wielkości miasto w Chorwacji, prawdziwa 
nowoczesna metropolia. Z jednej strony szara i niezbyt reprezentacy-
jna stocznia, z drugiej strony przepiękne położenie u podnóża masywu 
Risnjak. Jest to jedno z najpiękniej położonych miast w Chorwacji.  
Rijeka zaprasza na swój reprezentacyjny deptak KORZO, na którym 
znajdują się zabytki tego miasta oraz najdroższe i eleganckie sklepy. 
Nazwa miasta pochodzi od słowa rijeka co po chorwacku oznacza 
rzeka. 

Unikatowy most na wyspę Krk
Krčki most składa się z dwóch osobnych mostów, które łączą się ze 
sobą na wyspie Sveti Marko. Oba są mostami łukowymi. Przebiegają 
nad dwiema cieśninami o nazwie Tihi kanal (Kanał Cichy) i Burni kanal 
(Kanał Burzliwy). Prześwit między mostami, a lustrem wody w najwy-
ższym punkcie wynosi 67 metrów]. Ukończenie inwestycji ułatwiło 
komunikację między Rijeką a położonym na wyspie Krk portem 
lotniczym. Za przejazd mostem pobierana jest opłata], ale tylko 
w kierunku ląd stały-wyspa. Most ma długość 1309 m. 

Foto: Iva Biocina, wspólnota turystyczna, zdjęcie ilustracyjne 
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Remisens Hotel Marina 

CHORWACJA  >  MOSCENICKA DRAGA

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nowoczesny hotel typu atrium 
około 1 km od długiej, żwirowej plaży 

w miejscowości Moscenicka Draga. WYPOSAŻENIE: 182 pokoje, restauracja, kawi-
arnia, pizzeria, bar na plaży, sala konferencyjna, sejf na recepcji za opłatą, taras. 
ZAKWATEROWANIE: komfortowe, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre 
z możliwością dostawki. Pokój typ 1/2 PWC skierowany do atrium. Pokoje 1/2+2 - 
dwa pokoje 2-osobowe oddzielone drzwiami. Dostępne są 4 pokoje przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. WYŻYWIENIE: w terminie do 28.6 i od 16.9 - 2 posiłki- 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE napoje 
lane (piwo, wino, sok). W terminie od 29.6 do 15.9 - 3 posiłki - śniadania, obiady 
i kolacje w formie bufetu. Do obiadów i kolacji BEZPŁATNIE napoje lane (piwo, wino, 
sok). PLAŻA: żwirowa, około 30 m, prysznice na plaży. SPORT: nowy zewnętrzny ba-
sen, Five Elements wellness centrum - podgrzewany wewnętrzny basen z morską 
wodą, zewnętrzny basen dla dzieci (czynny w lipcu i sierpniu), leżaki przy basenie 
BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), jacuzzi, sauna fińska, turecka, strefa relaksu, fit-
ness, korty tenisowe za opłatą, masaże za opłatą, salon kosmetyczny, solarium 
za opłatą, plac zabaw, animacje dla dzieci i dorosłych, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking za opłatą około 8 EUR/dzień, w terminie od 1.7 do 1.9 około 
10 EUR/dzień – płatny na miejscu.  Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 11 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkowa opłatą około 20 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

WELLNESS30

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.  

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, opłata rejestracyjną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy - Wyspę Cres
Jest jedną z największych chorwackich wysp, najbardziej wysuniętych na północ.                                                                         
Jej  obszar to 404,3 km 2  ( 66 km długości i 2-12 km szerokości). Najwyższym  
punktem na wyspie jest Gorizia, sięga 650 m. Podobnie jak inne sąsiednie wyspy 
Wyspa Cres zbudowana jest z wapienia. Wyspa ta zadziwia turystów architek-
turom starych miasteczek, umieszczonych na szczytach skał, które przypominają 
bajkowe, samotne zamki.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM
UDOGODNIENIA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENA

od 1659 PLN/os.

  
  − 15 %  do 28.2.

    
Dziecko do 14 lat na dostawce z 2 dorosłymi          
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  MEDVEJA

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: bungalowy, mobilne domki 
i apartamenty położone są na kempingu 

Medveja, pomiędzy wioskami Lovran i Moscenicka Draga. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: 
sklep, poczta, bankomat, sklep z pamiątkami, snack bar, restauracja a la carte, 
pizzeria, Wi-Fi w kompleksie. ZAKWATEROWANIE: bungalowy: klimatyzowane bun-
galowy 2-osobowe z możliwością dostawki (rozkładana sofa), prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, balkon. Mobilne domki: klimatyzowane domki dla 4 osób - dwie sypialnie 
2-osobowe (jedna z łóżkiem małżeńskim), pokój dzienny, wyposażony aneks ku-
chenny, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE, taras. Domki oznaczone STAN-
DARD mają około 23 m² i zadaszony taras. Domki oznaczone PREMIUM są nowsze, 
mają około 32 m², taras z grillem, dwie łazienki, TV-SAT. Apartamenty: nowocze-
sne klimatyzowane apartamenty 1/4 AP około 32 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z 2 łóżkami (rozkładana sofa), prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
TV-SAT, każdy wyposażony w aneks kuchenny i taras. WYŻYWIENIE: bungalowy: 
śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 2 menu. Apartamenty, mobilne 
domki: własne. PLAŻA: żwirowa, około 150 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: ani-
macje, plac zabaw, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Na 
zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłata około 14 EUR/dzień.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

Smart Selection Holiday Resort Medveja 

150DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA 
DLA DZIECI KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM

  
  − 15 %  do 28.2.

Bungalowy: dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE 

Apartamenty: dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Bungalowy

od 769 PLN/os.

Apartamenty, domki mobilne 

od 529 PLN/os.

CENA ZAWIERA: bungalowy: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyj-
ną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. Apartamenty:  nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wypo-
sażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
opłatę rejestracyjną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

OPATIJA Hotel Istra***, Hotel Kristal****, Hotel Excelsior**** 
na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA  >  WYSPA VELI LOSINJ / MALI LOSINJ

Hotel Vitality Punta 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny, odnowiony ho-
tel na obrzeżach Veli Losinj. WYPOSAŻE-

NIE: restauracja, aperitif bar, winda, kantor, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka 
do włosów, sejf, minibar, Wi-Fi - BEZPŁATNE, balkonem. Pokoje oznaczone SU mają 
dostawkę. Pokój 1/2+2 SUITE BM - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 dzieci do 12 lat lub jednej osoby od 12 lat, balkon, orientacja na stronę 
morską. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, 
kamienista, około 50 m. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, podgrzewany 
wewnętrzny basen z morską wodą, sauna fińska, bio, parowa, strefa relaksu, fit-
ness (po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji), jacuzzi, centrum wellness, masa-
że, korty tenisowe. INFORMACJE DODATKOWE: BEZPŁATNIE dla klientów - wynajem 
ręczników plażowych (1 szt/os.), dla gości hotelowych szlafroki, kapcie, leżaki i pa-
rasole przy basenie i na plaży (ograniczona ilość),  aqua aerobik, nordic walking. 
Pokój 2+2 SUITE - BM - sprzedaż na zapytanie. Możliwość parkowania w garażu 
około 60 HRK/dzień - na zapytanie, płatne na miejscu. Opłata rejestracyjna około  
1 EUR/os./pobyt – płatna na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodat-
kową opłatą około 4 EUR/dzień – płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

50 WELLNESS

Wellness Hotel Aurora 

Polecamy dla par POŁOŻENIE: nowoczesny, odnowiony hotel otoczony 
zielenią, około 2 km od centrum miasta. WYPOSAŻE-

NIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, Wi-Fi - BEZPŁATNE, restauracja plażo-
wa, klub dla dzieci, kantor, sala konferencyjna. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka 
do włosów, sejf, Wi-Fi - BEZPŁATNE. Pokoje ST - niektóre z możliwością dostawki, 
odpowiedniej dla dziecka do 7 lat. Pokoje PREMIUM są bardziej przestronne, BM 
z bezpośrednim widokiem na morze. Pokój 1/2+2 SUITE zorientowany na stronę 
morską - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 rozkładanymi fotelami dla 2 dzieci 
do 16 lat. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Posiłki dla aler-
gików na zapytanie. PLAŻA: naturalna, żwirowa, około 50 m. W pobliżu plaża FKK. 
SPORT: wewnętrzny i zewnętrzny basen z wodą morską, jacuzzi, korty tenisowe, 
minigolf, tenis stołowy, bilard, kręgle, siatkówka plażowa, możliwość wypożyczenia 
rowerów, animacje, wellness - sauna (turecka, fińska, biosauna), masaże, fitness, 
strefa relaksu, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: BEZPŁATNIE - szlafrok i kap-
cie w pokoju, leżaki i parasole przy basenie i na plaży (ograniczona ilość), ręczniki 
plażowe, możliwość korzystania z klubu dla dzieci w Family Hotel Vespera - MINI 
CLUB dla dzieci 5-12 lat, TEEN CLUB dla dzieci 12-16 lat, który obejmuje profe-
sjonalne sporty, zabawy i program edukacyjny, przekąski w porze lunchu. Opłata 
rejestracyjna około 1 EUR/os./pobyt - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkowa opłatą około 4 EUR/dzień.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

50
ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 2319 PLN/os.

CENA

od 2039 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 28. 2.

   
Dziecko do 12 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE                   

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 28. 2.

Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE 
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CHORWACJA  >  CRIKVENICA

Hotel Zagrzeb 

POŁOŻENIE: przy nadmorskiej promenadzie, blisko morza, około 200 metrów od 
centrum miasta. WYPOSAŻENIE: restauracja, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-
-Fi na recepcji BEZPŁATNIE, winda, taras. ZAKWATEROWANIE: pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, telefon, niektóre z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śnia-
dania i obiadokolacje w formie bufetu z możliwością dokupienia obiadu (na zapy-
tanie). Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne napoje lane (piwo, wino, woda, sok). 
PLAŻA: żwirowo-piaszczysta, miejska płatna plaża około 50 m, bezpłatna około 10 
m, prysznice na plaży, dostęp do plaży przez lokalną drogę. SPORT: w pobliżu bois-
ko do gier zespołowych, siatkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofer-
tą, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą 
około 55 HRK/dzień (ograniczona liczba miejsc parkingowych). Możliwy pobyt          
z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA:  nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r. 
poz. 187 i 1334).  MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

50

Hotel  i Pawilony  Ad Turres 

POŁOŻENIE: w lasku sosnowym na wzgórzu, nad morzem, około 2,5 km na północ 
od miasta Crikvenica w pobliżu hotelu Omorika. WYPOSAŻENIE: restauracja główna, 
sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, taras, parking.  
ZAKWATEROWANIE: prosto urządzone pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
niektóre z możliwością dostawki i TV-SAT. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolac-
je w formie bufetu w restauracji hotelowej. Goście zakwaterowani w pawilonach 
– wyżywienie w restauracji głównej. PLAŻA: żwirowa, około 400 m, odpowiednia 
dla dzieci, prysznice na plaży, dojście do plaży przez drogę. SPORT: w komplek-
sie: zewnętrzny basen ze słodką wodą, przy Hotelu Omorika: korty tenisowe, tenis 
stołowy, minigolf, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Za-
kwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających klientów. Na zapytanie moż-
liwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień, łóżeczko dziecięce 
około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r. 
poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

400DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CENA

od 909 PLN/os.

CENA

od 739 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 
 − 10 % do 31. 3.

Pierwsze dziecko do 6 lat z 
2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 
 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 6 lat z 2 do-
rosłymi – BEZPŁATNIE
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Pawilony i bungalowy Kacjak 

100

CHORWACJA  >  CRIKVENICA

POŁOŻENIE: na łagodnym wzgórzu w lasku sosnowym, na półwyspie Kacjak, około 
5 km na północ od centrum Crikvenicy. WYPOSAŻENIE: w kompleksie: główna re-
stauracja, aperitif bar, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-Fi w recepcji BEZ-
PŁATNE, taras, sklep, parking. ZAKWATEROWANIE: pawilony: skromnie urządzone 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, z możliwością dostawki. Bun-
galowy: pokoje 2,3-osobowe, prysznic/wanna, WC, taras (w 1/2 BGW wspólny 
taras z sąsiednim bungalowem). 1/4 BGW - dwa 2-os. pokoje ze wspólną łazien-
ką - prysznic/wanna, WC, taras. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu w głównej restauracji. PLAŻA: kamienista, płyty betonowe, około 50-200 
m, prysznice na plaży, w odległości 200-300 m bardzo ładna żwirowa plaża od-
powiednia dla dzieci. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: parking BEZPŁATNY. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymaga-
jących klientów. Z Kacjaku do Crikvenicy jeździ turystyczna ciuchcia (za opłatą).

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.     
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy – Opatija
Opatija cieszy się opinią idealnego miejsca na wypoczynek. Położona jest na pó-
łwyspie Istria miejscowość, została ogłoszona uzdrowiskiem klimatycznym, dzięki 
czemu stała się najmodniejszym turystycznym miejscem w Chorwacji. Opatija 
osłonięta jest od wiatrów północnych i cieszy się wyjątkowo delikatnym klimatem. 
Chcąc poczuć historycznego ducha Opatii, nie sposób ominąć park św. Jakuba 
- imponującego pomnika ogrodniczego. Znajduje się tu aż 159 gatunków roślin, 
których znaczna liczba pochodzi z dalekich części świata, w tym bujnym otocze-
niu wznosi się kościół św. Jakuba, zbudowany na fundamentach historycznego 
klasztoru Benedyktynów. W jego pobliżu dostrzeżemy dzwonnicę, fontannę Słońca 
i Księżyca (Fontana Helios i Selena), oraz pozłacany pomnik Madonny.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 739 PLN/os.

  
  − 10 %  do 31. 1.

    
Dziecko do 6 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 Hotel Esplanade **** 
 na www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE: w parku, około 300 metrów od centrum miasta Selce i 3 km na połud-
nie od Crikvenicy. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, sejf na recepcji za opłatą, 
sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, taras, parking. ZAKWATEROWANIE: hotel: 
klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, z nows-
zym wyposażeniem, z możliwością dostawki.  Pawilony: skromne pokoje 2-osobo-
we, prysznic/wanna, WC, balkon, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 50 m, 
prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: w pobliżu: boisko 
do gier zespołowych, tenis stołowy, minigolf, sporty wodne zgodnie z lokalną ofer-
tą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Zakwaterowanie odpowiednie 
dla mniej wymagających klientów. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów re-
zygnacji. 

150

Hotel Omorika 

POŁOŻENIE: odnowiony hotel położony około 2,5 km na północ od centrum miasta 
Crikvenica. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, sala TV, 
Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, winda, sala konferencyjna, sejf na recepcji za opłatą, 
parking, taras. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością 
dostawki i balkonem. Pokoje „SW“ mają bezpośredni widok na morze. WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNE napoje 
lane (piwo, wino, woda mineralna, sok). PLAŻA: żwirowa, odpowiednia dla dzieci, 
około 150 m, dostęp do plaży przez lokalną drogę, prysznice na plaży. SPORT: 
korty tenisowe, minigolf, boisko sportowe, animacje, sporty wodne. Klienci mogą 
korzystać z zewnętrznego basenu przy Hotelu Ad Turres (oddalony o około 200 
m). INFORMACJE DODATKOWE: na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 
około 5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 15 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA  >  CRIKVENICA / SELCE

Hotel  i pawilony  Slaven 
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ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA 
DLA DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1079 PLN/os.

CENA

od 739 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 6 lat z 2       
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI
 
 − 10 % do 31. 3.

Pierwsze dziecko 
do 6 lat z 2 dorosłymi
 – BEZPŁATNIE

Inne ciekawe oferty  
na www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE: odnowiony hotel znajduje się około 300 m od centrum miasteczka Sel-
ce. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar z tarasem, sejf na 
recepcji za opłatą, sala konferencyjna, sala TV, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATE-
ROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
suszarka do włosów, sejf, minibar, niektóre z  balkonem i możliwością dostawki. 
Pokój 1/2+2 PWCB - dwa 2-osobowe pokoje połączone drzwiami. WYŻYWIENIE: śni-
adania i obiadokolacje w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów na zapy-
tanie. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 50 m, prysznice na plaży, dostęp do 
plaży po schodach, przejście przez drogę. SPORT: wewnętrzny i zewnętrzny basen 
z morską wodą, basen dla dzieci, wellness - basen z podgrzewaną morską wodą, 
jacuzzi, sauna fińska i bio, łaźnia turecka, strefa relaksu, możliwość wypożyczenia 
rowerów, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking 
BEZPŁATNY (ograniczona ilość miejsc). Leżaki i parasole przy basenie za opłatą 
(ograniczona ilość). Pokój 1/2 PWC Atrium - sprzedaż na zapytanie. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpie-
czenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów re-
zygnacji. 

Hotel Katarina  

50

Mobilne Domki Selce 

CHORWACJA  >  SELCE 

POŁOŻENIE: popularny nadmorski ośrodek, otoczony śródziemnomorską roślin-
nością. Znajduje się około 500 metrów od ośrodka turystycznego Selce. WYPO-
SAŻENIE: restauracja, parking, sklep, kawiarnia, Wi-Fi w kompleksie BEZPŁATNE. 
ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane mobilne domki dla 4-8 osób. Typ 1/4+2 MH-
-COMFORT - dwie sypialnie, pokój dzienny. Typ 1/6+2 MH-COMFORT FAMILY - trzy 
sypialnie, pokój dzienny. Każdy domek wyposażony w TV-SAT, prysznic/wanna, 
WC, suszarka do włosów, aneks kuchenny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalo-
wa, taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków w pobliskim 
Hotelu Slaven. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe około 150 m, prysznice na plaży.
SPORT: tenis stołowy, plac zabaw, masaże za dodatkową opłatą. INFORMACJE DO-
DATKOWE: opłata klimatyczna około 1 EUR/os./dzień, opłata rejestracyjna około 
1,1 EUR/os./pobyt, sprzątanie końcowe około 30 EUR/domek - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel, ręczniki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 2 posiłków oraz ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji. 

150WELLNESSDZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE KLIMATYZACJA ODLEGŁOŚĆ 

DO MORZA
WI-FI
BEZPŁATNE KLIMATYZACJA

CENA

od 1329 PLN/os.

CENA

od 429 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 1.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Pierwsze dziecko 
do 6 lat z 2 dorosłymi
 – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  NOVI VINODOLSKI

Hotel The View  i apartamenty Novi 

dziecięcy raj

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: luksusowy, nowoczesny 
ośrodek położony w lasku sosnowym, 

około 2 km od miejscowości Novi Vinodolski. WYPOSAŻENIE: w kompleksie: restau-
racje, koktajl bar, pizzeria, salon piękności, kantor, centrum konferencyjne, sklepy, 
taras. ZAKWATEROWANIE: hotel: klimatyzowane pokoje, typ 1/2 PWC około 28 m² 
- pokój 2-osobowy, typ 1/2 J.SUITE około 40-50 m² - pokój 2-osobowy z łóżkiem 
małżeńskim, pokój dzienny, 2x LCD TV, prysznic/wanna, WC, balkon. Typ 1/4 FA-
MILY około 50 m² - dwa pokoje 2-osobowe, jeden z łóżkiem małżeńskim, drugi 
z oddzielnymi łóżkami, każdy z własną łazienką, mały balkon. Pokoje wyposażone 
są w telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, suszarka do włosów, szlafrok, kap-
cie. Pokoje z oznaczeniem „SW” są zorientowane na stronę morską. Apartamenty: 
luksusowe, klimatyzowane apartamenty - 1/2+1 PREMIUM FAMILY 1. około 47-55 
m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z możliwością dostawki, balkon, pokój 
przeznaczony jest dla 2 osób dorosłych i dziecka do 12 lat. Typ 1/2+2 PREMIUM 
FAMILY 2. Pokój przeznaczony dla 2 osób dorosłych, dziecka do 18 lat i dziecka 
do 12 lat, około 58-66 m² - dwie sypialnie 2-osobowe (w tym jedna z łóżkiem 
piętrowym), pokój dzienny. Typ 1/4 PREMIUM FAMILY 3. około 66-75 m² - dwie 
sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z oddzielnymi łóżkami), 
pokój dzienny, balkon. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, ekspres 
do kawy, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE , telefon, suszarka do włosów, sejf,  prysznic/
wanna, WC. Typ 1/4 DELUXE około 90 m² - dwie sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżki-
em małżeńskim, druga z oddzielnymi łóżkami), pokój dzienny, taras z wyposażeni-
em zorientowany na stronę morską, wyposażony aneks kuchenny, ekspres do kawy, 
2 x LCD TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, suszarka do włosów, sejf, 2x łazienka, WC. 
WYŻYWIENIE: hotel: śniadania w formie bufetu z możliwością dokupienia obiadoko-
lacji. Apartamenty: własne z możliwością dokupienia śniadań lub 2 posiłków. PLAŻA: 
plaża hotelowa, żwirowa, kamienista, około 50-300 m. SPORT: zewnętrzne baseny, 
basen dla dzieci, centrum wellness (jedno z największych w Europie - 10 000 m², 
za opłatą: wewnętrzny basen, jacuzzi, masaże, sauna, fitness, salon kosmetyczny, 

strefa relaksu), miasteczko dla dzieci (place zabaw, dmuchane zamki, drabinki itp), 
centrum tenisowe (4 korty tenisowe), tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, 
siatkówka plażowa, nurkowanie, animacje dla dzieci, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: Klienci mają BEZPŁATNY wstęp do zewnętrznego basenu, zamku dla 
dzieci, centrum wellness NoviSpa - za opłatą około 10 EUR/os/dzień - wstęp od 
16 lat, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość). Parking za 
opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu. W apartamentach kaucja zwrotna 
200 EUR - płatna na miejscu. Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00. Opłata 
klimatyczna około 1,1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: hotel: nocleg, śniadania, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalnoś-
ci, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. Apartamenty: nocleg, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końco-
we, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów na min. 7 nocy w terminie do 15.6 i od 8.9, w pozostałych 
terminach 20%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów na min. 7 nocy w terminie do 15.6 i od 8.9, w pozostałych 
terminach 15%.

WELLNESS50 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1029 PLN/os.

  
  − 35 %  do 31.1.*

  − 30 %  do 31. 3.**

    
Dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  > KLENOVICA / WYSPA KRK-NJIVICE

200

Mobilne Domki Klenovica 

POŁOŻENIE: mobilne domki znajdują się w ośrodku kempingowym, w spokojnej miej-
scowości rybackiej Klenovica, około 500 m od centrum. WYPOSAŻENIE: restauracje, 
bar, sklep, Wi-Fi w całym kompleksie za opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: klimaty-
zowane domki mobilne dla 4-8 osób. Typ 1/4+2 MH-COMFORT około 32 m² - dwie 
sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny, w pobliżu basenu. Typ 1/6+2 MH-COMFORT 
FAMILY około 35 m² - trzy sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny, w pobliżu basenu. 
Każdy wyposażony w TV-SAT, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, wyposa-
żony aneks kuchenny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, taras. WYŻYWIENIE: 
własne. PLAŻA: żwirowa, około 200 m. SPORT: kompleks basenów ze słodką wodą 
o powierzchni 500 m² - 3 baseny dla dorosłych o głębokości 140 cm, 2 baseny dla 
dzieci o głębokości 50-60 cm, parasole BEZPŁATNE, leżaki przy basenie za opłatą. 
Plac zabaw i masaże za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 
1 EUR/os./dzień. Obowiązkowa dopłata za sprzątanie końcowe 30 EUR/domek. 
Obowiązkowe ubezpieczenie 0,3 EUR/dzień i opłata rejestracyjna 1 EUR/os/pobyt. 
Obowiązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/domek służy na pokrycie kosztów uszko-
dzonego sprzętu - wszystkie wymienione opłaty płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel, ręczniki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.

Hotel Jadran 

POŁOŻENIE: bezpośrednio na wybrzeżu, około 200 m od centrum miasteczka 
Njivice. WYPOSAŻENIE: restauracja, plażowa restauracja, aperitif bar, salon kos-
metyczny, kantor, sejf, Wi-Fi na recepcji i w lobby BEZPŁATNE, sala TV, parking. 
ZAKWATEROWANIE: odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, suszarka do włosów, 
niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa). WYŻYWIENIE: śniadania i obi-
adokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje 
(piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: żwirowa, kamienista, płyty betonowe, około 
10-50 m. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, plac zabaw, sporty 
wodne, fitness, w pobliżu centrum sportowe, animacje dla dzieci. INFORMAC-
JE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji.

10

Napisali nam …
Doskonała obsługa, bardzo czysto, pomocny personel, duży wybór jedzenia, które 
było stale uzupełniane. W hotelu przeważała klientela niemiecka.

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN KLIMATYZACJA DZIECKO 

GRATIS
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
WI-FI ZA 
OPŁATĄ

CENA

od 439 PLN/os.

CENA

od 1089 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 5 % do 28. 2.

Dziecko do 7 lat z 2       
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 1.
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CHORWACJA  >  WYSPA KRK – NJIVICE

Hotel Beli Kamik 

POŁOŻENIE: wśród zieleni około 300 m od centrum miasteczka. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarenka internetowa, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, kantor, sejf, sala TV, salon kosmetyczny i fryzjerski, taras, sala kon-
ferencyjna, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: Beli Kamik STANDARD: odnowione 
klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, 
minibar za opłatą na zapytanie, suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Beli 
Kamik SUPERIOR: nowoczesne, przestronne, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, z moż-
liwością aż 2 dostawek odpowiednich dla 2 dzieci do 12 lat (rozkładana sofa). WY-
ŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE 
lokalne lane napoje (piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, 
płyty betonowe, około 200 m, prysznice na plaży. SPORT: przy hotelu Jadran: korty 
tenisowe, tenis stołowy, minigolf, plac zabaw, sporty wodne, w pobliżu centrum 
sportowe, fitness, możliwość wypożyczenia rowerów, animacje dla dzieci. INFORMA-
CJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,1 EUR/os./dzień – płatna na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
 lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji.

200

Napisali nam …
Odnowiony hotel w spokojnej okolicy, w otoczeniu bujnej roślinności - las dębowy. 
Bardzo miły i pomocny personel. Mała odległość do wybrzeża z wieloma małymi 
plażami. Nowo powstała większa plaża ze stopniowym wejściem do morza, do-
stosowana dla małych dzieci. Jest to idealne miejsce na długie spacery wzdłuż 
morza. Morze czyściuteńkie. Przyjechałem  do Njivice ponownie i na pewno wrócę 
znów.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

CENA

od 979 PLN/os.

  
  − 5 %  do 28. 2.

    
Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >   WYSPA KRK – BAŚKA

Hotel Corinthia Baśka  

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nad brzegiem morza, około 
200 m od centrum. WYPOSAŻENIE: restau-

racja, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarenka internetowa, sala konferencyj-
na, kantor, sejf, sala TV, punkt medyczny, bankomat, Wi-Fi BEZPŁATNE, winda, 
dancing na tarasie. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa lub fotel), niek-
tóre z balkonem, TV-SAT, telefon, sejf. Pokoje CLASSIC - bez balkonu, zorientowane 
na park, SU - pokoje z balkonem. Pokój 1/2+2 PWCB-ST - pokoje rodzinne, pokój 
2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 15 lat, balkon. Pokój 1/2 
PWCBM-SU-SW - zorientowany na stronę morską. Pokój 1/2+2 PWCBM-JS - pokój 
2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 15 lat, 
balkon, orientacja na stronę morską. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu (lokalne lane napoje - woda, sok, wino, piwo). Możliwość do-
kupienia usług All Inclusive Light. PLAŻA: żwirowo - piaszczysta o długości 2 km, 
około 50-100 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny 
oraz wewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, leżaki i parasole przy 
basenie za opłatą (ograniczona ilość), korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, ani-
macje, siatkówka plażowa, boisko sportowe, centrum wellness za opłatą, moż-
liwość wypożyczenia rowerów za opłatą, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą około 2 EUR/dzień - płatny na miejscu. 
Przejazd mostem na Wyspę Krk płatny w jedną stronę (przy wjeździe) około 35 
HRK/auto. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNE.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczna, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
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ZNIŻKI
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Hotel Drazica, Lovorka, Tamaris  

Hotel Dražica

POŁOŻENIE: Hotel Drazica i Budynki Boczne Lovorka, Tamaris, około 800 metrów 
od miasta Krk. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, kantor, sala TV, dancing na tarasie. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, suszarka do włosów, 
minibar, niektóre z możliwością  dostawki (dla dziecka do 12 lat). Pokój SUITE - po-
kój 2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną sofą. WYŻYWIENIE: śniadanie i obiadoko-
lacja w formie bufetu. W terminie  do 23.6 i od 15.9 napoje do obiadokolacji (sok, 
wino, piwo) BEZPŁATNIE. PLAŻA: kamienista, częściowo żwirowa, około 30m SPORT: 
zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, fitness - BEZPŁATNIE, korty 
tenisowe, tenis stołowy, minigolf, plac zabaw, sporty wodne, animacje dla dzieci (od 
czerwca do sierpnia), możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: 
leżaki i parasole przy basenie za opłatą, parking za opłatą 3 EUR/dzień - płatne na 
miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 6 EUR/dzień - płatne 
na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę ekologiczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obow-
iązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy dla par POŁOŻENIE: nowoczesny hotel przy nadmorskiej pro-
menadzie, w pobliżu pięknej żwirowej plaży i Hotelu 

Corinthia, około 200 m od centrum miejscowości Baśka. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
restauracja plażowa, aperitif bar, sala konferencyjna w Hotelu Corinthia Baśka, kan-
tor, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking, winda. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane po-
koje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, telefon. Pokoje typu - CLASSIC 
- pokoje na poddaszu bez balkonu, pokoje typu SU - pokoje z balkonem i bocznym 
widokiem na morze, pokoje typu SU-SW - pokoje z balkonem i bezpośrednim wido-
kiem na morze. Pokój 1/2+2 SUITE - pokój 2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 dzieci do 15 lat, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, telefon. Typ 1/4+2 
PWCBM –SU-SW - pokój rodzinny, dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą, dwie łazienki. WYŻYWIENIE: śniadania lub 2 posiłki w formie bufetu.  
PLAŻA: piaszczysto-żwirowa, około 50 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: atrakcje 
sportowe wspólne z Hotelem Corinthia, BEZPŁATNY wewnętrzny i zewnętrzny ba-
sen ze słodką wodą, basen dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie (za opłatą, 
ograniczona ilość), korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, animacje, boisko sporto-
we, aerobik, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, możliwość wypożyczenia 
rowerów, wellness za opłatą - jacuzzi, sauna, masaże, solarium, fitness BEZPŁATNE, 
w pobliżu - zjeżdżalnia, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: parking za opłatą około 2 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łó-
żeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Zvonimir 
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CHORWACJA  >  WYSPA KRK – BAŚKA
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 − 10 % do 31. 1.

Dziecko do 12 lat z 2 
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 − 10 % do 31. 1.

Dziecko do 15 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE
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CHORWACJA  >  WYSPA RAB – SUHA PUNTA

Hotel Eva 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: otoczony zielenią na półwyspie 
Suha Punta, około 5 km od miasteczka 

Rab. WYPOSAŻENIE: restauracja, taras, aperitif bar, kantor, sejf na recepcji za opłatą, 
winda, sala TV, kawiarenka internetowa za opłatą, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, 
taras, parking. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
balkon, telefon, z możliwością 1-2 dostawek (rozkładana sofa). WYŻYWIENIE: śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane 
napoje - wino, piwo, woda mineralna, sok. PLAŻA: kamienista, żwirowa, około 150 
m, mała piaszczysta około 300 m, prysznice na plaży. SPORT: w pobliżu korty teni-
sowe, minigolf, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne 
zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY.  Opłata re-
jestracyjna około 1 EUR/os/pobyt - płatna na miejscu. Zakwaterowanie odpowied-
nie dla mniej wymagających Klientów. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za doda-
tkową opłatą około 4 EUR/dzień - płatne na miejscu.

150

Polecamy - Kampor
Osada na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Rab, pomiędzy zatokami Kam-
porska Draga a  Sveta Fumija,  6 km na północny zachód od miasta Rab. Znakiem 
rozpoznawczym miejscowości jest klasztor franciszkanów świętej Eufemii – pat-
ronki parafii i miasta, a także znajdujące się tam muzeum etnograficzne, kolek-
cja prac brata Ambrożego Testen oraz jedna z najstarszych bibliotek w tej części 
Adriatyku.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 670 PLN (dzieci do 12 lat 620 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.v
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Hotel Carolina****  na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA  >  WYSPA RAB – LOPAR

Family Hotel Lopar i Pawilony San Marino - Veli Mel, Sahara, Rab 

hotel

Family hotel Lopar

pawilony Veli Mel

pawilony Sahara/Rab

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks turystyczny składa-
jący się z pawilonów - Veli Mel, Family Ho-

tel Lopar, Family Hotel Plaza, Sahara/Rab, około 12 km od miasteczka Rab. WYPO-
SAŻENIE: w kompleksie - restauracja główna, restauracja plażowa, aperitif bar, 
kantor, sejf na recepcji za opłatą, Wi-Fi BEZPŁATNE, taras, sala konferencyjna, 
parking. ZAKWATEROWANIE: hotel: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre 
z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Typ 1/2+2 J.FAMILY SUITE i 1/2+3 J.FA-
MILY SUITE około 37 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
(160 cm). Pokój 1/2+3 J.FAMILY SUITE z możliwością dodatkowej dostawki. Typ 
1/2+4 SU FAMILY SUITE około 46 m² – dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą. W każdym pokoju prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do 
włosów, balkon. Pawilony Veli Mel, Sahara/Rab: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obi-
adokolacje w formie bufetu w restauracji głównej. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE 
lokalne lane napoje: wino, piwo, woda mineralna, sok. PLAŻA: bardzo popularna, 
piaszczysta plaża zwana rajską, odpowiednia dla dzieci, około 100 m, prysznice 
na plaży.  SPORT: w pobliżu centrum sportowe: korty tenisowe, plac zabaw, te-
nis stołowy, boisko do gier zespołowych, minigolf, siatkówka plażowa, animacje 
dla dzieci i dorosłych, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne zgodnie 
z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY, opłata rejestracyjna 
1 EUR/os/pobyt - płatna na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 4 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 670 PLN (dzieci do 12 lat 620 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
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CHORWACJA  >  WYSPA PAG – JAKIŠNICA / KARLOBAG

Hotel Zagrzeb 

POŁOŻENIE: hotel i budynek boczny, bezpośrednio nad brzegiem morza, około 350 
m od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: recepcja, klimatyzowana restauracja, lobby 
bar, bar przy basenie, kantor, winda, parking, muzyka na żywo. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe z możliwością aż 2 dostawek, z orientacją na 
stronę morską, prysznic/wanna, WC, TV, lodówka, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Po-
koje oznaczone SU są bardziej przestronne z orientacją na stronę morską (zakwa-
terowanie możliwe dla 2 dorosłych i 3 dzieci). Pokoje oznaczone DEP znajdują się 
w  budynku bocznym, zorientowane są na stronę morską, mają francuskie okno 
lub taras. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji 
nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi (woda, piwo, wino, sok, cola). 
Usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, z napojami (piwo, wino, 
brandy, wódka, lemoniada, cola, woda, kawa), lody i przekąski w barze w godzinach 
od 11:00 do 21:00, napoje (piwo, wino, woda, lemoniada) przy basenie od 10:00 
do 19:00. Posiłki serwowane są w hotelu Zagrzeb. PLAŻA: żwirowa, płyty betono-
we, około 100 m. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen, wellness - sauna, łaźnia 
parowa, fitness, sala gier ze stołami bilardowymi, animacje dla dzieci i dorosłych, 
minigolf, tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do gier zespołowych, sporty wodne 
zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1 EUR/
os/dzień, parking około 2 EUR/dzień - płatne na miejscu. BEZPŁATNIE - 1x60 minut 
sauny dla osoby dorosłej.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: 7/14 nocy 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE, ubezpieczenie na wypadek niewy-
płacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKU-
PIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

.

100
ALL 
INCLUSIVE

Hotel Luna 
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Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nad samym brzegiem morza 
w miejscowości Jakišnica, około 14 km 

od centrum miasta Novalja. Hotel znany jako centrum biznesowe.  WYPOSAŻENIE: 
restauracja, aperitif bar, kantor, sala konferencyjna, winda, parking BEZPŁATNY, 
Wi-Fi BEZPŁATNIE, taras. ZAKWATEROWANIE: komfortowe, klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, telefon, suszarka do włosów, 
z możliwością dostawki. Pokoje DE posiadają balkon z orientacją na stronę mor-
ską. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: naturalna, kamieni-
sta, płyty betonowe, około 30 m. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen z wodą 
morską, basen dla dzieci, fitness, animacje w terminie od 15.6 do 15.9., centrum 
wellness za opłatą - jacuzzi, łaźnia parowa, sauna, masaże. INFORMACJE DODATKOWE: 
możliwość przejazdu do plaży Zrce - za opłatą. Parking w garażu za opłatą około 
7 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień – płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadanie/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
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 − 15 % do 28. 2.

− 10 % do 31. 3.

Dziecko do 7 lat z 2       
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

Dziecko do 13 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE
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DALMACJA 
Parki narodowe, malownicze wyspy i mieszanki starożytnich kultur 

Dalmacja Północna rozciąga się pomiędzy najpopularniejszymi miej-
scowościami turystycznymi, ale także pomiędzy ważnymi historycznie 
miejscami. Znajdują się tutaj aż trzy Parki Narodowe: Paklenica, 
Krka i Kronati. Oprócz pięknej przyrody odnajdziemy tutaj mnóstwo 
zabytków kulturowo-historycznych takich jak: monumentalna katedra 
w Sibeniku, najmniejsza katedra na świecie w miejscowości Nin, 
organy morskie w Zadarze. To właśnie w Chorwacji m.in. kręcone były 
światowe hity takie jak:  Gra o Tron – Szibenik, Winnetou – PN Krka. 

Miasta i miasteczka: historyczne miasto Zadar i Szibenik, ulubione 
miejscowości wakacyjne takie jak Zaton, Petrcane, Biograd na Moru, 
Vodice, Primosten. 

Dobra miejscowe i pamiątki: jeden z najlepszych serów w Chorwa-
cji, popularna palenka, pustynne wino prosek, szynka dalmatyńska, 
szibenicka capka, szibenicki gombik. 

Zadar
Nowoczesna środkowo dalmatyńska metropolia posiada nie tylko 
ogromną ofertę morskich kąpieli, ale również cenne historyczne zabytki. 
Przespacerujcie się po antycznym forum lub po legendarnej już Kala-
larze, posłuchajcie pięknej muzyki granej przez morze na naturalnych 
organach. 

Dalmacja Środkowa oferuje wszystko to czego potrzebują turyści, 
to co turyści kochają: piękne, czyste morze, góry, lasy sosnowe, plaże 
żwirkowe, piękne miasteczka, popularne miejsca wypoczynku i wiele, 
wiele innych atrakcji. Najbardziej popularna wśród turystów jest 
Riwera Makarska. 

Miasta i miasteczka: historyczne miasta wpisane na Listę światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO – Trogir i Split, jedna z piękniejszych 
miejscowości Omiś, popularna miejscowość Makarska, miasteczka: 
Baska Voda, Zaostrog, Grada i Drvenik. 

Dobra miejscowe i pamiątki:  kiełbaski luganine (Sinj), kołacze papry-
kowe (Hvar), wino Babic (Primosten), solone sardynki, agawa (Hvar). 

Dalmacja Południowa jest najbardziej urozmaicona: rozciąga się 
od delty rzeki Neretvy, przez miasteczka na półwyspie Peljesac aż po 
Riwierę Dubrownicką pełnej historycznych zabytków w miejscowości 
Dubrownik uznawana za jedno z najpiękniejszych miast świata. 
Miasto stało się planem filmowym m.in. dla popularnego serialu 
Gra o Tron oraz najnowszej części Gwiezdnych Wojen. 
Miasta i miasteczka: miejscowości wypoczynkowe: Orebić, Trpanij na 
półwyspie Peljesac, wyspa Korcula (miejsce urodzenia Marco Polo), 
historyczne miasto Dubrownik. 
Dobra miejscowe i pamiątki: wina dingac (Peljesac), plantacje lawen-
dy, Dubrownicka Karaka. 

Dubrownik
Atrakcyjne miasto pełne zabytków historycznych jest również miastem 
portowy. Dubrownik to najczęściej odwiedzane miasto w Chorwacji. 
Bajeczne plaże i wspaniałe widoki gwarantują udany wypoczynek. 
Dubrownik to również jedno z najstarszych miast Morza Śródziem-
nego. 

Foto: Vjeko Begovic, wspólnota turystyczna, zdjęcie ilustracyjne
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CHORWACJA  >  STARIGRAD – PAKLENICA / PRIVLAKA

Mobilne Domki Alan 

POŁOŻENIE: w lasku sosnowym, około 2 km od wejścia do Parku Narodowego Pakle-
nica, w kompleksie hotelowym Bluesun Alan. WYPOSAŻENIE: w hotelu Alan: restau-
racja, restauracja plażowa, aperitif bar, pizzeria, sklep, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
kantor, sejf, taras, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane domki 
1/4+2 MH Dalmacija około 30 m² - dwie 2-osobowe sypialnie (jedna z łóżkiem 
małżeńskim 140x200, druga z 2 pojedynczymi łóżkami 80x190), pokój dzienny               
z rozkładaną sofą (130x190) odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat, 2x prysznic/wan-
na, WC, aneks kuchenny, TV-SAT, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE. WYŻYWIENIE: własne. 
PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole 
na plaży za opłatą. SPORT: w hotelu Alan - zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen 
dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie w ograniczonej ilości, korty tenisowe, tenis 
stołowy, animacje dla dzieci i dorosłych, klub dla dzieci, aerobik, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, sporty wodne, centrum wellness (za opłatą)- wewnętrzny basen 
ze słodką wodą, fitness, sauna (fińska, bio, parowa), masaże, jacuzzi, sporty wodne 
zgodnie z lokalną ofertą. Wstęp do centrum wellness dla osób od 16 lat. INFORMA-
CJE DODATKOWE: opłata rejestracyjna około 1 EUR/os/pobyt - płatna na miejscu. 
Sprzątanie końcowe nie jest zawarte w cenie - opłata około 35 EUR/domek - płatne 
na miejscu. Sprzedaż na zapytanie. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 6 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem około 8 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autoka-
rowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100 10

Hotel Laguna 

POŁOŻENIE: mniejszy, nowoczesny hotel tuż przy plaży, na półwyspie Privlaka, który 
jest znany ze skalistego wybrzeża i licznych piaszczystych zatok, około 1,5 km od 
Zatonu i 18 km od Zadaru. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, parking, kantor, 
taras, sejf, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze BEZPŁATNIE. ZAKWATEROWANIE: pokój 
1/2+1+1 PWC - przestronny, klimatyzowany pokój 2-osobowy, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, minibar, suszarka do włosów, z możliwością 
2 dostawek (rozkładane łóżko - na zapytanie). Pokój 1/4+1 AP - klimatyzowane dwa 
pokoje 2-osobowe (jeden z możliwością dostawki - rozkładana sofa), pokój dzienny, 
2x prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, minibar, suszarka 
do włosów, taras zorientowany na stronę morską. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu, 3 posiłki - śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady wybór z 3 menu. PLAŻA: piaszczysto-żwirowa, płyty betonowe, odpowiednia 
dla dzieci, około 10 m. SPORT: sauna, fitness BEZPŁATNIE, masaże, plac zabaw, 
możliwości sportowe w pobliskim ośrodku Zaton. INFORMACJE DODATKOWE: pokój 
1/4+1 AP - sprzedaż na zapytanie. Parking BEZPŁATNY. Leżaki i parasole na plaży 
(ograniczona ilość). Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około      
5 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów na 7 nocy w terminie do 16.6 i od 1.9.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 16.6 do 1.9.

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 369 PLN/os.

CENA

od 1149 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 1.

ZNIŻKAZNIŻKI
 − 30 % do 31. 1.*

 − 15 % do 31. 1.**

− 25 % do 31. 3.*

− 10 % do 31. 3.**

Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  ZATON

Apartamenty Zaton Holiday Resort /

APARTAMENTY *** APARTAMENTY ****

300

POŁOŻENIE: jednopiętrowe domki w zabudowie szeregowej, wybudowane w typowo 
dalmatyńskim stylu, w piniowym lasku, około 15 km od Zadaru. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, aperitif bar, pizzeria, kantor, sejf, dancing na tarasie, sklep, centrum 
rozrywki z muzyką na żywo, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane aparta-
menty ***: typ 1/C2 STUDIO i  1/C3 STUDIO około 20 m², znajdują się na parter-
ze - jeden pokój z rozkładaną sofą dla 2-osób z możliwością dostawki (rozkładana 
sofa dla 1 osoby). Typ 1/B4 AP około 29 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z 2 łóżkami (rozkładana sofa odpowiednia dla 2 osób). Typ 1/B5 AP około 35 m² 
- dwie sypialnie 2 -osobowe, pokój dzienny z 1 łóżkiem (rozkładana sofa). W każ-
dym wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, ekspres do kawy, 
telefon, suszarka do włosów, sejf, balkon lub taras. Klimatyzowane apartamenty 
****: nowoczesne apartamenty typ 1/C2+1 - STUDIO-N około 25 m² - jeden pokój               
z rozkładaną sofą dla 2-osób, z możliwością dostawki (na zapytanie). Typ 1/B4 AP-N 
około 36 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią 
dla 2 osób. Typ 1/A5 AP- N około 48 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzi-
enny z 1 łóżkiem (rozkładana sofa). Typ 1/A5+1 AP- N około 58 m² - dwie sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny z 1-2 łóżkami (rozkładana sofa odpowiednia dla 2 osób), 
2 łazienki. W każdym wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów, sejf, dostęp 
do Internetu, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia 
2 posiłków - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁAT-
NIE lokalne lane napoje (piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: 2 km długa, żwirowo - pi-
aszczysta, około 100-300 m. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, fitness, aerobik, 12 kortów tenisowych, tenis stołowy, minigolf, golf, bilard, 
boisko do gier zespołowych, plac zabaw, siatkówka plażowa, animacje, masaże, 
możliwość nurkowania, zjeżdżalnia, jumping centrum, jazda konna, możliwość wy-
pożyczenia rowerów, przystań dla żeglarzy, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. 
Leżaki i parasole przy basenie za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: około 500 m od 
ośrodka znajduje się popularna dyskoteka Saturnus. Sprzątanie końcowe Klienci 

przeprowadzają sami, możliwość wykupienia na miejscu za opłatą 40 EUR/ apar-
tament. Parking BEZPŁATNY. Na zapytanie łóżeczko dziecięce dla dziecka do 3 lat 
(od 26.5. do 8.9. za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień, w pozostałych terminach 
BEZPŁATNIE), możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 12 EUR/dzień.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autoka-
rowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CENA

od 519 PLN/os.

  
    

Dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  PETRCANE

Hotel Pinija 

Napisali nam …
Bardzo ładny hotel, mile wspominamy pobyt w nim. Obsługa podejmuje wszelkie 
starania aby każdy był zadowolony, zawsze chętnie służy pomocą. Jedzenie bar-
dzo smaczne i urozmaicone. 

Przyzwoity hotel, dobrze wyposażony, w spokojnej okolicy. Dla niektórych może 
to być niekorzystne, że oprócz hotelu w bliskiej okolicy praktycznie nie ma nic. To 
nie jest typowy kurort  gdzie jest człowiek na człowieku, dlatego my byliśmy tam 
po raz trzeci i chętnie jeszcze wrócimy.

POŁOŻENIE: hotel usytuowany na półwyspie, w gęstym lesie sosnowym, około           
5 min. na piechotę od miasta Petrcane i 12 km od miasta Zadar. WYPOSAŻENIE: 
klimatyzowana restauracja, mała sala konferencyjna, aperitif bar, centrum wellness 
Marea, kantor, sala TV, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, lodówka, suszarka do włosów, 
sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, z możliwością dostawki. Pokój 1/2+2 - przestronniejszy po-
kój 2-osobowy z dostawką - rozkładana sofa dla 2 osób. Pokoje PREM- odnowione. 
Pokoje CLASSIC - bez balkonu. WYŻYWIENIE: śniadania, 2/3 posiłki w formie bufe-
tu. PLAŻA: żwirowa, kamienista, płyty betonowe, około 50 m, prysznice na plaży. 
SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen ze słodką wodą (zewnętrzny basen czynny 
od 15.5 do 15.10), wewnętrzny i zewnętrzny basen dla dzieci, fitness, strefa well-
ness - sauna, masaże, korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, minigolf, 
animacje (w terminie od 16.6 do 1.9), kącik dla dzieci, możliwość wypożyczenia 
rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje typu 1/2+1 CLASSIC są przystosowane 
również dla osób niepełnosprawnych, możliwość zakwaterowania 2 osób - sprze-
daż na zapytanie. Wstęp do strefy wellness za opłatą około 7 EUR/os/3 h. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

50DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

UDOGODNIENIA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENA

od 1739 PLN/os.

  
  − 10 %  do 31. 3.

  

   Dziecko do 12 lat – BEZPŁATNIE                          
(w wybranych terminach) 

ZNIŻKI

Wybrane Apartamenty w miejscowości Petrcane  
na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA  >  PETRCANE / ZADAR

Falkensteiner Family hotel Diadora 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nowoczesny kompleks hote-
lowy, około 1 km od centrum Petrcane. 

WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, salon fryzjerski, kawiarenka internetowa, 
winda, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane poko-
je, 1/2+2 FAM SUPERIOR około 33-37 m² - sypialnia 2-osobowa z łóżkiem ma-
łżeńskim, pokój z 2 łóżkami (180x80 cm), pokój dzienny. Pokój 1/2+3 SUITE około 
43 m² - sypialnia 2- osobowa z łóżkiem małżeńskim, pokój z 2 łóżkami (180x80 cm), 
pokój dzienny z rozkładaną sofą (140x145 cm) odpowiednia dla dziecka. W każdym 
pokoju prysznic/wanna, WC, TV-SAT, większości pokoi z balkonem, minibar, telefon, 
suszarka do włosów, sejf. Pokoje SUITE mają dwie łazienki. WYŻYWIENIE: pełne wy-
żywienie w formie bufetu, do obiadu i kolacji lokalne lane napoje bezalkoholowe, 
piwo, wino. Dla dzieci w ramach klubu Falky Land lokalne lane napoje przez cały 
dzień (od 10:00 do 18:00). Część restauracji przystosowana dla rodziców z dziećmi 
- kuchenka mikrofalowa, podgrzewacz do butelek. PLAŻA: żwirowa, kamienista, 
około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: wellness i wodny świat o powierzchni 2000 
m² - wewnętrzny basen i 3 zewnętrzne baseny ze zjeżdżalnią, rwąca rzeka, strefa 
wellness z sauną fińską i łaźnią parową, strefa relaksu, ogród wellness, masaże, 
salon piękności, solarium, fitness, joga, pilates, aqua gimnastyka, zewnętrzny 
i wewnętrzny plac zabaw dla dzieci FUNKY LAND (wewnętrzny plac zabaw, sala 
TV, pokój zabaw ,,Las Vegas“, dyskoteka, pokój młodzieżowy, sala gier SONY PS3, 
program animacyjny) siatkówka plażowa, animacja, centrum nurkowania, moż-
liwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: hotel po-
lecany dla rodzin z dziećmi, oferujący szeroki wachlarz atrakcji. Klienci do dyspo-
zycji mają szlafrok, kapcie i ręcznik kąpielowy. Możliwość korzystania z opiekunki 
dla dziecka. Parking za opłatą około 9,5 EUR/dzień - płatny na miejscu. Sprze-
daż na zapytanie. Opłata klimatyczna około 1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji.

* ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 7.7 i od 25.8.

150

Hotel Club Funimation Borik 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nowoczesny hotel jest częścią 
kompleksu hotelowego Borik, około 3,5 km 

od centrum miasta Zadar. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, 
kantor, sklep z pamiątkami, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE, plac zabaw, taras. ZAKWATE-
ROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe z łóżkiem francuskim. Typ 1/2+2 FAMI-
LY COMFORT około 25-29 m², wyposażony dodatkowo w rozkładaną sofę lub łóżko 
piętrowe, odpowiednie dla dzieci do 160 cm. Typ 1/2+3 FAM-SUITE około 46 m², 
wyposażony dodatkowo w pokój dzienny z rozkładaną sofą i łóżko piętrowe od-
powiednie dla dzieci do 160 cm. Typ 1/2+2 FAMILY SUPERIOR około 40-44 m², 
wyposażony dodatkowo w pokój dzienny z rozkładana sofą odpowiednią dla dzieci 
do 160 cm. Każdy pokój wyposażony w prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, mini-
bar, sejf, suszarka do włosów, niektóre z balkonem. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLU-
SIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, cooking show, popołudniowe przekąski, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe od 10:00 do 22:00 w barze Tramontana, 
od 11:00 do 22:00 w barze przy basenie. PLAŻA: piaszczysto - żwirowa, około 100 
m. SPORT: wewnętrzny i zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
zjeżdżalnia, korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, fitness, animacje, 
sporty wodne, centrum wellness: jacuzzi, masaże, solarium, sauna parowa, bio, 
fińska. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograni-
czona ilość). Parking BEZPŁATNY. Opłata klimatyczna około 1 EUR/os/dzień - płat-
na na miejscu. Hotel w trakcie remontu, zakwaterowanie możliwe od czerwca 2018.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA:  nocleg, ALL INCLUSIVE,  ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autoka-
rowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od do 7.7 i od 25.8.

100
ALL 
INCLUSIVE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
WEWNĘTRZNY
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 2649 PLN/os.

CENA

od 2359 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

− 10 % do 28. 2.*

Dziecko do 3 lat             
bez łóżka i wyżywienia      
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 
− 10 % do 28. 2.*

Dziecko do 3 lat na         
dostawce – BEZPŁATNIE
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Hotel LAVANDA Hotel MIRTA

Hotel AGAVA

Hotel LAVANDA

CHORWACJA  >  WYSPA DUGI OTOK – BOŽAVA

Hotel  Agava, Lavanda, Mirta

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks hotelowy Božava 
znajduje się w piniowym lasku, w atrak-

cyjnej okolicy na wyspie Dugi Otok, około 100 m od centrum miasteczka Božava. 
WYPOSAŻENIE: klimatyzowana główna restauracja, aperitif bar, kantor, Wi-Fi na re-
cepcji BEZPŁATNE, sala TV, sejf na recepcji w Hotelu Lavanda za opłatą, taras, 
w pobliżu: kawiarnia, pizzeria, punkt medyczny, parking. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, 
lodówka, suszarka do włosów, z możliwością dostawki.  Pokój 1/2+2 FAMILY - sy-
pialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą. W każdym prysznic/wanna, 
WC, balkon (zorientowany na stronę morską), TV-SAT, telefon, lodówka, suszarka 
do włosów, sejf w Hotelu Agava. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu, 3 posiłki - śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady wybór 
z menu z bufetem sałatkowym. Do obiadu i kolacji BEZPŁATNIE: lokalne wino, piwo, 
woda mineralna, sok. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 30 m, po około 15 min. 
jazdy ciuchcią możemy dotrzeć do znajdującej się przy sąsiednim hotelu Maxim 
pięknej żwirowo - piaszczystej plaży z barem na plaży o nazwie Sakarun. Ciuchcia 
jeździ na plażę i z powrotem w regularnych odstępach czasu. Ciuchcia za opłatą 
- około 30 HRK/os.  SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, plac zabaw, tenis 
stołowy, fitness, masaże, jacuzzi, sauna, korty tenisowe (wszystko za opłatą). 
INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona 
ilość), parking przy hotelu za opłatą około 1 EUR/dzień. Hotel Agava, Lavanda 
i Mirta tworzą jeden wspólny kompleks - Bozava. Zakwaterowanie od godziny 
16:00. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/
dzień, łóżeczko dziecięce około 7 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

30DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1409 PLN/os.

  
  − 10 %  do 31. 3.

 

    
Dziecko do 2 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  ŚW. FILIP I JAKOV

Hotel i apartamenty  Alba , apartamenty Croatia 

Hotel i apartamenty  ALBA

apartamenty CROATIA

apartamenty CROATIA

hotel ALBA

propozycja wycieczki - KRK

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks składający się z hote-
lu i apartamentów, położony w spokojnej 

okolicy, około 500 m od centrum miasteczka Św. Filip i Jakov i  3 km od Biogradu 
na Moru. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, Wi-Fi w ca-
łym kompleksie BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: hotel: pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, sejf, telefon, z możliwością dosta-
wki. Studia posiadają aneks kuchenny. Pokój 1/2+2+1 PWCBM - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z 2-osobową rozkładaną sofą, z możliwością dostawki dla dziecka 
do 12 lat. Apartamenty Alba: typ 1/2+1 BM-STUDIO - pokój dzienny z 2 łóżkami 
z możliwością dostawki, wyposażony aneks kuchenny. Wszystkie pokoje i apar-
tamenty posiadają prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, telefon, balkon lub taras. 
Apartamenty Alba znajdują się w budynku Hotelu Alba. Apartamenty Croatia: 
klimatyzowane apartamenty, typ 1/B2+1 AP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzi-
enny z 1 łóżkiem. Typ 1/C2+2 AP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z roz-
kładana sofą dla 2 osób. Typ 1/D4+1 AP i 1/E4+2+1 AP - dwie sypialnie 2-oso-
bowe, pokój dzienny z 1-2 łóżkami (rozkładana sofa) z możliwością dostawki (na 
zapytanie), wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, 
telefon, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: hotel - śniadania i obiadokolacje w for-
mie bufetu. Apartamenty - własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków. PLAŻA: 
żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży. SPORT: korty teniso-
we, w pobliżu: plac zabaw, siatkówka plażowa, animacje dla dzieci, sporty wod-
ne. INFORMACJE DODATKOWE: pokój 1/2+2+1 PWCBM - sprzedaż na zapytanie. 
Możliwość zakwaterowania od godzinny 16:00, wykwaterowanie do godziny 
9:00. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/11/10/14 nocy. 

100

CENA ZAWIERA: hotel: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. Apartamenty: 
nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x na ty-
dzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewy-
płacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).  MOŻLIWOŚĆ WYKU-
PIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA 45% ważna do 31.1 dla pobytów w terminie - ALBA do 26.5 i od 15.9, CROATIA 
do 9.6 i od 8.9. 

*ZNIŻKA 30% ważna do 31.1  dla pobytów w terminie - ALBA od 26.5 do 16.6 i od 8.9 do 
15.9, CROATIA od 9.6 do 23.6 i od 25.8 do 8.9

*ZNIŻKA 15% ważna w pozostałych terminach pobytu na min. 7 nocy.  

*ZNIŻKA 40% ważna do 31.3 dla pobytów w terminie - ALBA do 26.5 i od 15.9, CROATIA 
do 9.6 i od 8.9. 

*ZNIŻKA 25% ważna do 31.3 dla pobytów w terminie - ALBA od 26.5 do 16.6 i od 8.9 do 
15.9, CROATIA od 9.6 do 23.6 i od 25.8 do 8.9

*ZNIŻKA 10% ważna w pozostałych terminach pobytu na min. 7 nocy.  

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

 − 45 % do 31. 1.*

 − 30 % do 31. 1.*

 −15 % do 31. 1.*

 Hotel: dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE 

Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka– BEZPŁATNIE 

ZNIŻKI
 − 40 % do 31. 3.*

 − 25 % do 31. 3.*.

 − 10 %  do 31. 3.*

CENA
Hotel Alba 

od 859 PLN/os.

Apartamenty 

od 389 PLN/os.
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CHORWACJA  >  ŚW. FILIP I JAKOV

Pensjonat i Apartamenty Pikolo 

150

POŁOŻENIE: idealne miejsce do spędzenia miłych rodzinnych wakacji, około 500 m 
od centrum miasteczka Św. Filip i Jakov. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: sklep, restaurac-
ja. ZAKWATEROWANIE: pensjonat: skromnie urządzone klimatyzowane pokoje 2-oso-
bowe, niektóre z możliwością dostawki (odpowiednia dla dzieci do 14 lat), prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi- Fi BEZPŁATNE, lodówka, balkon. Pokój 1/2+2 - pokój 2-os. 
z możliwością dostawki i oddzielny pokój 1- osobowy. Na 2 piętrze znajduje się 
mały wspólny aneks kuchenny. Pokoje 1/2+1 w budynku bocznym mają takie same 
wyposażenie jak pokoje 2-osobowe w budynku głównym. Apartamenty: klimatyzo-
wane apartamenty, typ 1/4 AP i 1/4+1 AP - dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzi-
enny z możliwością dostawki (rozkładana sofa), aneks kuchenny, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, balkon lub taras. Apartamenty znajdują się w osobnym budynku obok 
Pensjonatu Pikolo. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadoko-
lacje wybór z menu. 3 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje wybór 
z menu. Apartamenty: własne z możliwością dokupienia 2 posiłków. PLAŻA: żwiro-
wa, płyty betonowe, około 150 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: siatkówka pla-
żowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: zakwatero-
wanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów pragnących ciszy i spokoju.
Pensjonat - parking BEZPŁATNY, apartamenty - parking za opłatą około 2 EUR/
dzień.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: pensjonat: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. Aparta-
menty: nocleg, 2 posiłki/własne, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpie-
czenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.W 
przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 
10%.

**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 
5%.

Wszystkie ZNIŻKI obowiązują tylko w przypadku zakwaterowania w Pensjonacie 
Pikolo.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA
Pensjonat  

od 1249 PLN/os.

Apartamenty 

od 599 PLN/os.

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

  − 20 %  do 28. 2.*

  − 10 %  do 30. 4.**

 Pensjonat:  dziecko do 7 lat na dostawce - BEZPŁATNIE 

Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Villa Jelena 

Restauracja w pensjonie Pikolo

100

POŁOŻENIE: w pobliżu Pensjonatu Pikolo, około 500 metrów od centrum miej-
scowości Św.Filip i Jakov. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: sklep, możliwość korzystania 
z grilla, taras, parking około 150 m od obiektu za opłatą około 3 EUR/dzień, Wi-Fi 
BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/2 STUDIO - po-
kój 2-osobowy, typ 1/2+1 STUDIO - pokój 3-osobowy. Każdy wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon. Typ 1/4+1 AP - jeden pokój 2-oso-
bowy wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, jeden pokój 3-oso-
bowy, na korytarzu przestronny pokój dzienny z TV-SAT, balkon, ogólnodostępne. 
Klienci zakwaterowani w 1/4+1 AP mają dla siebie całe piętro budynku. Typ 1/6-8 
AP - cztery pokoje 2-osobowe, oddzielna kuchnia wyposażona w aneks kuchenny, 
2 łazienki i WC, pralka i pokój dzienny z TV, balkon. Apartament położony jest na 
2 piętrze. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków i obiadów 
w restauracji Pikolo. Śniadania w formie bufetu, obiady lub kolacje wybór z menu. 
PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: si-
atkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: 
1/2+1 STUDIO - w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 osoby. Apartament 1/6 
AP i 1/8 AP - sprzedaż na zapytanie.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 
10%.
***ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 
5%.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 659 PLN/os.

  
  − 20 %  do 28. 2.*

  − 10 %  do 30. 4.**

    
Dziecko do 4 lat bez łóżka- BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  BIOGRAD NA MORU

Hotel Kornati , Ilirija , Adriatic 

WELLNESS150

Zdjęcie przykładowe - pokój w hotelu Ilirija

Zdjęcie przykładowe - pokój w hotelu Adriatic

Centrum wellness  w hotelu Ilirija

Nasi klienci mają GRATIS 1 pakiet wellness - sauna, jaccuzi, fitness 
(w terminie umówionym na recepcji)

hotel KORNATI

hotel ILIRIJA

hotel ADRIATIC

Polecamy dla par POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, około 50 m od centrum 
miasteczka Biograd na Moru. WYPOSAŻENIE: w kom-

pleksie: restauracja, kawiarnia, kantor, sejf, sala TV, winda, taras, Wi-Fi w lobby 
barze i kawiarenka internetowa BEZPŁATNIE. Pomieszczenia ogólnodostępne są 
klimatyzowane. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, suszarka do włosów, niektóre z możliwością do-
stawki (200 x 75 cm), Wi-Fi i minibar za opłatą. Pokoje PREM zorientowane są na 
stronę morską, dodatkowo wyposażone w szlafroki i kapcie, pokoje CO zorientowa-
ne są na park. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
z możliwością dokupienia obiadów w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, płyty beto-
nowe, około 50-150 m, piaszczysta plaża Soline, około 400 -500 m. SPORT: korty 
tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, minigolf, aerobik, od 15.6 
do 15.9 animacje i BEZPŁATNA opieka dla dzieci od 3 do 10 lat (dla dzieci: plac 
zabaw, turnieje, kino, wieczorny show, mini disco), sporty wodne, szkoła pły-
wania. Klienci mogą BEZPŁATNIE korzystać z centrum wellness w hotelu Ilirija: 
sauna, jacuzzi, fitness, strefa relaksu, podgrzewany zewnętrzny basen ze słodką 
wodą w hotelu Adriatic.  INFORMACJE DODATKOWE: Biograd na Moru jest ideal-
nym miejscem dla rejsów do Parku Narodowego Kornati. Możliwość cumowania 
łodzi do 8,5 m w pobliżu hotelu za dodatkową opłatą. Parking za opłatą około 
6 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 8 EUR/dzień, 
możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

* ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 9.6 i od 22.9.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CENA

od 1369 PLN/os.

  
  
  − 10 %  do 31. 3.*

    
Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  WYSPA MURTER

Apartamenty i pokoje  – Holiday Village Jeziora Lovisca 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks jednopiętrowych sze-
regowych apartamentów położonych na 

wzgórzu, otoczonych zielenią, w pobliżu PN Kornati. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, sklep, dancing na tarasie.   
ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty:  typ 1/A2+1 STUDIO około 30 m² 
- pokój z 3 łóżkami (trzecie łóżko to mały rozkładany fotel), typ 1/B2+2 AP około 36 
m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami (rozkładana sofa), typ 1/C4+2 
AP około 45 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z 2 łóżkami (rozkładana 
sofa), każdy wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, LCD TV-SAT, Wi-
-Fi, suszarka do włosów, balkon lub taras. Apartamenty typu „B” są odnowione na 
sezon 2018. Pokoje: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, lodówka, TV-SAT, 
suszarka do włosów, balkon, Wi-Fi , z możliwością dostawki. Pokój 1/2+2 PWCB     
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami (rozkładana sofa). WYŻYWIENIE: 
apartamenty: własne, z możliwością dokupienia obiadokolacji lub 2 posiłków (śnia-
dania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu). Pokoje: śniadania w formie 
bufetu , obiadokolacje wybór z 3 menu. PLAŻA: głównie żwirowa, częściowo betono-
wa, odpowiednia dla dzieci, około 500 m. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, aerobik, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, animacje, możliwość 
wypożyczenia rowerów, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE            
DODATKOWE: ze względu na bliskość położenia PN Kornati jest to miejsce popularne 
wśród posiadaczy łodzi motorowych - na zapytanie możliwość rezerwacji miejsc do 
cumowania (ilość ograniczona - płatne na miejscu). Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
dla dziecka do 4 lat, w terminie do 7.7 i od 1.9 – BEZPŁATNIE, w pozostałych termi-
nach około 4 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposa-
żenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpie-
czenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
Pokoje: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewy-
płacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań, 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezyg-
nacji.

500DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

 
  − 5 %  do 31. 3.

    
Dziecko do 4 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Pokoje 

od 1229 PLN/os.

Apartamenty 

od 389 PLN/os.
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CHORWACJA  >  PIROVAC / VODICE

Hotel Miran 

POŁOŻENIE: w małej zatoczce miedzy oliwnym a sosnowym laskiem, około 1 km od 
centrum miejscowości Pirovac i około 12 km od miasta Vodice. WYPOSAŻENIE: 71 
pokoi, restauracja, aperitif bar, kantor, sala TV, parking, dancing na tarasie, Wi-Fi 
na recepcji BEZPŁATNE. W hotelu nie ma windy. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-oso-
bowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, lodówka (za opłatą, na zapytanie), bal-
kon, z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone „AC“ - z klimatyzacją. WYŻYWIENIE: 
2 posiłki, 3 posiłki w formie bufetu, usługi ALL INCLUSIVE Light - 3 posiłki w formie 
bufetu z napojami do posiłków. PLAŻA: naturalna, żwirowo - kamienista, około 30 
m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen 
z morską wodą, boisko sportowe, plac zabaw, animacje, boisko do siatkówki pla-
żowej, korty tenisowe, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: parking za dodatkową opłatą około 6-7 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki/ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r. poz. 187 i 1334).  MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA 45% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 30%.
*ZNIŻKA 35% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 20%.
*ZNIŻKA 30% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 15%.
*ZNIŻKA 25% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 10%.
*ZNIŻKA 20% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 5%.

30

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny hotel blisko pla-
ży, około 600 m od centrum Vodice.  

WYPOSAŻENIE: parking, kantor, restauracja, aperitif bar, winda, taras, Wi-Fi na re-
cepcji BEZPŁATNIE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, telefon, suszarka do włosów, 
sejf, balkon, z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa odpowiednia dla 2 dzieci do 
12 lat lub 1 osoby dorosłej). WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 2 posiłki 
- śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, 3 posiłki - śniadania 
w formie bufetu, obiady i kolacje wybór z 3 menu. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, 
około 50 m. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, leżaki i parasole przy base-
nie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), fitness za opłatą, możliwość wypożyczenia sa-
mochodu za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą około 5 EUR/dzień, 
parking w garażu 8 EUR/dzień - płatne na miejscu. Opłata klimatyczna około 1,1 
EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 8 EUR/dzień.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
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Hotel Miramare 

WI-FI
ZDARMA

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN

CENA

od 1309 PLN/os.

CENA

od 1919 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI
 − 35 % do 31. 1.*

− 30 % do 28. 2.*

− 25 % do 31. 3.*

− 20 % do 30. 4.*

Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 6 lat 
z 2 dorosłymi bez łóżka 
z wyżywieniem 
– BEZPŁATNIE

Dodatkowa zniżka 5% na 
pobyty 8 i więcej nocy

+
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CHORWACJA  >  VODICE

Hotel Imperial Park , Budynek Boczny Flora/Madera , ville Rivijera 

POŁOŻENIE: odnowiony Hotel Imperial Park, Budynek Boczny Flora/Madera w trak-
cie remontu w piniowym lasku na skraju miejscowości Vodice, około 1 km od cen-
trum miasta. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, sala TV, Wi-Fi 
BEZPŁATNE w lobby barze i na recepcji, kantor, winda, sejf, parking. ZAKWATERO-
WANIE: hotel i budynek boczny: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, 
TV-SAT, telefon, z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone „SU” (w hotelu Imperial 
Park) są odnowione i klimatyzowane z minibarem i suszarką do włosów. Pokoje 
oznaczone „ST” znajdują się w drugiej części hotelu (połączone tunelem). Pokój 
1/2+2+1 FAMILY ROOM - dwa połączone ze sobą pokoje 2-osobowe z możliwością 
jednej dostawki. Podczas korzystania z dostawki pokoje stają się mniej przestro-
nne. Villa: klimatyzowane pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, prysznic/
wanna, WC, balkon, telefon, minibar, suszarka do włosów, TV-SAT. WYŻYWIENIE: 
śniadania, 2 posiłki lub 3 posiłki - w formie bufetu lub All inclusive Light - śniada-
nia, obiady i kolacje w formie bufetu, do posiłków lokalne lane napoje alkoholowe              
i bezalkoholowe (piwo, wino, sok). PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, 
prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen z morską wodą, basen 
dla dzieci, sauna, masaże, fitness, solarium, bilard, boisko do gier zespołowych, 
plac zabaw, korty tenisowe, animacje, sporty wodne. Wewnętrzny basen nieczynny 
od 1.6 do 1.10. INFORMACJE DODATKOWE: parking za dodatkową opłatą około 8 EUR/
dzień - płatne na miejscu. Zakwaterowanie w budynku bocznym odpowiednie dla 
niewymagających Klientów.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki/usługi All Inclusive Light, opłatę klima-
tyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA 35% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 20%.
*ZNIŻKA 30% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 15%.
*ZNIŻKA 25% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 10%.
*ZNIŻKA 20% ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 5%.

Zniżki ważne dla: Budynek Boczny Flora Madera i ville Rivijera. Zniżki dla Hotelu Imperial Park                 
na www.vitkovicetours.pl.
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Przykład pokoju Superior

Przykład pokoju Standard

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

 
 − 35 % do 31. 1.*

 −30 % do 28. 2.*

 Dziecko do 12 lat na dostawce z 2 dorosłymi                      
- BEZPŁATNIE  (w Budynku Bocznym - wybrane terminy)

ZNIŻKI

 − 25 % do 31. 3.*.

 − 20 %  do 30. 4.*

CENA
Hotel 

od 1479 PLN/os.

Budynek Boczny 

od 1319 PLN/os.

Villa 

od 1179 PLN/os.

Dodatkowa zniżka 5% na
pobyty 8 i więcej nocy

+
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CHORWACJA  >  PRIMOSTEN

30

Hotel Zora 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: na półwyspie Raduća otoczony 
lasem z widokiem na stare, malownicze mi-

asteczko Primosten, około 300 m od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
restauracja plażowa, winda, kantor, sejf, taras, Wi-Fi na recepcji i aperitif barze 
BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe COMFORT***/
PREMIER****, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, 
z możliwością dostawki. Pokój 1/2+2 COMFORT - dwie sypialnie 2-osobowe, typ 
1/2+2 PREMIER- dwie sypialnie 2-osobowe, jedna z łóżkiem francuskim (odpowied-
nim dla 2 dzieci), z francuskim oknem. Pokoje PREMIER są wyposażone w nowsze 
meble, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, sejf, szlafrok. WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki w formie 
bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 30-50 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na pla-
ży za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą z otwieranym dachem, ba-
sen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, 
plac zabaw, animacje, centrum wellness - masaże, aerobik, sauna, fitness, sporty 
wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: pokój 1/2+2 PREMIER 
- sprzedaż na zapytanie. Klimatyzacja w pokojach jest dostępna tylko w lipcu 
i sierpniu. Wszystkie pokoje wyposażone są w wentylatory. Parking za opłatą około 
5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1349 PLN/os.

 
  − 25 %  do 28. 2.*

  − 15 %  do 31. 3.**

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

*ZNIŻKA ważna dla pobytów na 7 nocy w terminie do 16.6 i od 1.9, w pozostałych terminach 
10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów na 7 nocy w terminie do 16.6 i od 1.9, w pozostałych terminach 
10%.
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Solaris – Amadria Park 

CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS

Nowoczesny kompleks hotelowy Amadria Park (wcześniej Solaris 
Beach Resort), położony w zatoczce, otoczony piniowym laskiem, 
około 6 km na południe od miejscowości Sibenik. Ośrodek jest 
jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków nad Adriatykiem. 

W 2013 roku w kompleksie Amadria Park otwarty został Aquapark 
- zjeżdżalnie, jacuzzi, 200 metrowa rwąca rzeka, efekty wodne, strefa dla 
dzieci, itp. Wstęp płatny na miejscu: dziecko do 6 lat około 11 EUR/dzień, 
osoba od 6 lat około 15 EUR/dzień.
W pobliżu Hotelu Ivan znajduje się Centrum Wellness – sześć wewnętrz-
nych basenów ze słodką i słoną wodą o różnych temperaturach, jacuzzi, 
aerobik, sauna (za opłatą) – Goście Hotelu Ivan wstęp BEZPŁATNY, Go-
ście innych hoteli za opłatą (dziecko do 3 lat – BEZPŁATNIE; od 3 do 16 
lat – 13,3 EUR/wstęp; od 16 lat – 20 EUR/wstęp) – płatne na miejscu. 

Amadria Park – ein neues Hotelkonzept von Solaris & Milenij

AMADRIA PARK 
www.amadriapark.com  
info@amadriapark.com 
+385 22 361 001

KOMPLEKS AMADRIA PARK tworzą:
Amadria Park hotel Andrija **** 
tematyczny hotel dla dzieci, wyposażony zgodnie 
z potrzebami rodzin z dziećmi do 10 lat

Amadria Park Ivan **** + 
nowoczesny hotel, polecany także na wyjazdy służbowe  

Amadria Park Jakov ****
odnowiony w 2018 roku, polecany dla rodzin z dziećmi

Amadria Park Jure **** +  
stylowy hotel gwarantujący niezapomniane wakacje

i Solaris hotel Niko ***  
idealny hotel na relaks i odpoczynek

Częścią kompleksu są także apartamenty: 
Ville Kornati **** z Solaris Yacht Mariną.WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU: restauracje, aperitif bary, tarasy, Wi-Fi za opłatą, kantor, 

sklepy z pamiątkami, stylowa wioska dalmatyńska Ethno Village którą tworzą kam-
ienne domy gdzie znaleźć można restauracje oferujące tradycyjne specjały, restauracja 
włoska Trattoria, Steak house, Cake and Sweet Dreams house, bar na plaży En Vogue 
Beach Club. PLAŻA: 4 km długa, piaszczysta, żwirowa, płyty betonowe, leżaki i parasole 
na plaży za opłatą. SPORT: każdy hotel ma swój zewnętrzny basen z morską wodą, 
leżaki i parasole przy basenie dla Gości hotelu BEZPŁATNIE (ograniczona ilość).Korty 
tenisowe, tenis stołowy, animacje, aerobik, siatkówka plażowa, minigolf, możliwość wy-
pożyczenia rowerów, sporty wodne. Dla dzieci 17 metrowa piracka łódź, piracki golf, 

pociąg turystyczny, dziecięcy Klub SOLARKO (dla Gości hotelu Andrija) - animacje dla 
dzieci, trampoliny i inne atrakcje dla całej rodziny. INFORMACJE DODATKOWE: parking za 
opłatą około 8 EUR/dzień (lipiec-sierpień), w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień.
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Amadria Park Hotel Andrija 

Polecamy dla rodzin z dziećmi WYPOSAŻENIE: restauracja dla dorosłych 
i dla dzieci z wyposażeniem niezbędnym 

do przygotowania posiłku dla dziecka, dziecięca recepcja, bawialnia, kantor, ka-
wiarenka internetowa i Wi-Fi za opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, suszarka 
do włosów, niektóre z możliwością dostawki dla dziecka do 12 lat. Pokój 1/1+1 
SL około 13 m² - pokój z łóżkiem francuskim (140x190 cm) dla 2 osób, z małym 
balkonem. Pokój 1/2+2 PWCFB i 1/2+2 PWCB - sypialnia 2-osobowa z łóżkiem 
piętrowym, odpowiednim dla 2 dzieci do 12 lat. Typ „FB” z francuskim oknem, typ 
„B” z balkonem. Pokój 1/4+4 PWCB - pokój dla max. 8 osób, dwie sypialnie 2-oso-
bowe, z możliwością 4 dostawek (2x łóżko piętrowe, odpowiednie dla dzieci do 12 
lat), balkon, pokoje połączone drzwiami. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu 
z możliwością dokupienia obiadokolacji. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą 
w terminie od 1.7 do 31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 
5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z base-
nu hotelu w którym są zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość). Pokoje 1/2+2 PWCFB z francuskim balkonem, na zapytanie. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

50

CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS

Amadria Park Hotel Ivan +

Polecamy dla par WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, kantor, 
kawiarenka internetowa i Wi-Fi za opłatą, parking za 

opłatą. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, sejf. Pokoje „FB” mają balkon fran-
cuski. Pokój 1/2+1/2 PWCFB przeznaczony dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 16 lat - dwa 
pokoje 2-osobowe obok siebie, nie są połączone drzwiami. Pokój 1/2+2 PWC prze-
znaczony dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 12 lat - dwa pokoje 2-osobowe połączone 
drzwiami. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia obia-
dokolacji. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą w terminie od 1.7 do 31.8 
około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatne na miej-
scu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w którym są zakwa-
terowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Pokoje 
1/2+2 PWC na zapytanie. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 
około 6 EUR/dzień – płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Przykład pokoju hotelu IVAN

50 WELLNESS
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WEWNĘTRZNY
BASEN

CENA

od 1759 PLN/os.

CENA

od 1799 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.

Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.

Dziecko do 16 lat na 
łóżku podstawowym z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE 
(w pokoju 1/2+1/2)
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CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS

WYPOSAŻENIE: restauracja tematyczna, aperitif bar, taras, kawiarenka internetowa 
i Wi-Fi za opłatą, nowe centrum konferencyjne, parking za opłatą. ZAKWATERO-
WANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
minibar, sejf. Pokoje „FB” mają balkon francuski, pokoje PWCB mają balkon. Pokój 
1/2+2 FB - pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat. 
Pokój 1/2+1/2 PWCFB i 1/2+1/2 PWCB przeznaczony dla 2 dorosłych i 2 dzieci 
do 16 lat - dwa 2-osobowe pokoje obok siebie, nie są połączone drzwiami drzwi-
ami. Pokój 1/2+2 PWCFB przeznaczony dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 12 lat - dwa 
2-osobowe pokoje połączone drzwiami. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 
z możliwością dokupienia obiadokolacji. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą 
w terminie od 1.7 do 31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 
5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z base-
nu hotelu w którym są zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość). Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 
6 EUR/dzień – płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Amadria Park Hotel Jure + Amadria Park Hotel Jakov 

Polecamy dla rodzin z dziećmi WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, ta-
ras, kawiarenka internetowa i Wi-Fi za 

opłatą, parking za opłatą. ZAKWATEROWANIE: odnowione, klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, niektóre z możliwością 2 dostawek (łóżko piętrowe dla dzieci do 12 lat), 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, sejf. Pokój „FB” 
z francuskim balkonem, pokój „B” z balkonem. Pokój 1/4+4 PWC - dla max. 8 osób 
- dwa pokoje 2-osobowe z możliwością 4 dostawek (2x łóżko piętrowe odpowiednie 
dla dzieci do 12 lat), pokoje są połączone drzwiami, balkon francuski (pokoje 
z klasycznym balkonem na zapytanie). Minimalne obłożenie pokoju: 2 osoby do-
rosłe, 2 dzieci. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia 
obiadokolacji. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą w terminie od 1.7 do 
31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatne na 
miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w którym są 
zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
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DZIECI

ODLEGŁOŚĆ 
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CENA

od 2339 PLN/os.

CENA

od 1879 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.

Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.

Dziecko do 16 lat na 
łóżku podstawowym z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE 
(w pokoju 1/2+1/2)
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CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS 

WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, kantor, sejf na recepcji, kawiarenka 
internetowa i Wi-Fi za opłatą, parking za opłatą. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-oso-
bowe z centralną klimatyzacją, niektóre z możliwością dostawki dla dzieci do 12 
lat. Pokój 1/1+1 SL około 13 m² - pokój z łóżkiem francuskim (140x190 cm) dla 
2 osób, z małym balkonem. Pokój 1/2+(2) PWCB - pokój 2-osobowy z rozkłada-
ną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat. Pokój 1/2+2 - dwa 2-osobowe pokoje 
połączone drzwiami dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 12 lat, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu. PLAŻA: piaszczysta, żwirowa, płyty betonowe, około 50-100 
m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen z morską 
wodą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą w terminie od 1.7 do 31.8 około    
8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Kli-
enci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w którym są zakwatero-
wani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień – płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Solaris Hotel Niko  

100

Ville Solaris Kornati 

POŁOŻENIE: luksusowe apartamenty położone na półwyspie, w nowoczesnym 
ośrodku Solaris, jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków nad Adriatykiem. 
WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, kantor, sejf na recepcji, kawiarenka 
internetowa i Wi-Fi za opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apar-
tamenty, typ 1/2+2 AP około 30 m² - pokój dzienny z łóżkiem francuskim, mała 
sypialnia z łóżkiem piętrowym odpowiednim dla 2 dzieci do 12 lat, balkon. Typ 
1/3+2 AP około 55 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, jedna z rozkładaną sofą dla 
jednej osoby lub łóżkiem piętrowym, druga z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny    
z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat, 2 balkony. Typ 1/4+3 AP około 
70 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, jedna z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą 
odpowiednią dla dziecka do 12 lat, druga z 2 oddzielnymi łóżkami, pokój dzienny 
z aneksem kuchennym, z rozkładaną sofą dla 2 dzieci do 12 lat, łazienka z wanną, 
2 balkony. Wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV- SAT, telefon. 
Pokoje nie są oddzielone drzwiami. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: piaszczysta, około 
800 m, żwirowa, około 50 m, odpowiednia dla dzieci, całkowita długość plaży                                      
- 4 km, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, zewnętrzny 
basen dla dzieci,  korty tenisowe, tenis stołowy, animacje, aerobik, boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa, minigolf, fitness za opłatą, możliwość wypożyc-
zenia rowerów, sporty wodne, centrum wellness w hotelu Ivan za opłatą. INFOR-
MACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie - ograniczona ilość. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień – płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 
5%.
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• Poranna rozgrzewka
• Aquaaerobic
• Zumba 
• Zawody sportowe 
• Od bajki do bajki 
• Rodzinny czwórbój 
• Malowanie na kamieniu 
• Wybór boga Neptuna

W KLUBIE 

NEPTUNA SIĘ 

NIE NUDZIMY! 

Ciesz się czasem spędzonym nad Adriatykiem. 
Czeka na Was ciekawy program 
rozrywkowo-sportowy.

Klub Neptuna Trogir 
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców
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  − 10 %  do 31. 3.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CHORWACJA  >  TROGIR 

Hotel Medena 

POŁOŻENIE: na łagodnym wzgórzu, otoczony śródziemnomorską roślinnością              
w Seget Donji, około 4 km na północ od Trogiru. Położenie hotelu zachęca do 
spacerów wzdłuż morza. Na wschód do zabytkowego miasta Trogir, wpisanego na 
Listę UNESCO oraz na zachód do miasta Seget Vranjica. Do Trogiru można także 
dotrzeć taksówką, która regularnie kursuje z plaży pod hotelem. WYPOSAŻENIE: re-
stauracja, restauracja plażowa, pizzeria, kawiarnia, aperitif bar, sala konferencyjna, 
kantor, sejf, sala TV, sklep z pamiątkami, taras, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, 
minibar, sejf, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE, z możliwością dostawki. Po-
koje znajdują się w bocznej części hotelu z bocznym widokiem na morze i okolice 
hotelu.  WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje dodatkowo 
płatne. ALL INCLUSIVE Light - pełne wyżywienie w formie bufetu, od obiadu i kolacji 
nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi (woda, sok, piwo, wino). PLAŻA: 
żwirowa, częściowo betonowa, około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrz-
ny basen, fitness, sauna, 6 kortów tenisowych, tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
minigolf, bilard, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, dziecięcy park na plaży za 
opłatą, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą, możliwość wypożyczenia rowerów. 
INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Opłata klimatyczna około 1,2 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Bogaty program animacyjny Klubu Neptuna od 16.6 
do 8.9. Klienci BP Vitkovice Tours mają możliwość korzystania z kortów tenisowych 
od 12:00 do 14:00 - BEZPŁATNIE (po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji). 

150

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ ALL INCLUSIVE Light, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TROGIR - miasto z listy UNESCO 
Trogir to miasto portowe, założone w III wieku p.n.e. które posiada przepiękną 
starówkę, jej zwiedzanie pośród wąskich uliczek zarówno w dzień jak i w nocy 
przenosi nas do odległej epoki. Tak jak przypadku wszystkich najpiękniejszych 
chorwackich miejsc, polecamy zwiedzanie Trogiru zarówno za dnia jak i wieczo-
rem, kiedy słońce i upały już nam tak mocno nie dokuczają.
 

ALL 
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Dodatkowa zniżka 3% 
na pobyty 14-dniowe

+

Przy zakupie trans-
portu lotniczego i 
zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do dnia   

  

 SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu
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POŁOŻENIE: ośrodek apartamentowy usytuowany na łagodnym wzgórzu, w ma-
lowniczej okolicy, wśród roślinności śródziemnomorskiej, niedaleko hotelu Medena, 
około 1 km od wioski rybackiej Seget - Donji i na zachód 4 km od miasta Trogir. 
WYPOSAŻENIE: w kompleksie - restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, 
sejf, sala TV, taras, sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/
A2+1 AP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dziecka do 12 
lat), taras. Typ 1/B4+1 AP - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą (dla dziecka do lat 12), balkon. Każdy wyposażony w aneks kuchenny, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon. Apartamenty typu AP new są odnowione, 
wyposażone w nowsze meble z możliwością dostawki dla 1 osoby dorosłej lub 2 
dzieci do 12 lat. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań lub 2 po-
siłków w głównej restauracji - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 
menu z bufetem sałatkowym. PLAŻA: żwirowo - kamienista, płyty betonowe, około 
50-300 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: korty 
tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, minigolf, bilard, możliwość korzysta-
nia z animacji Klubu Neptuna w pobliskim Hotelu Medena w terminie od 16.6 
do 8.9, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: 
parking BEZPŁATNY. Opłata klimatyczna około 1,2 EUR/os./dzień - płatna na miej-
scu. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 7 EUR/dzień (nie dotyczy 
apartamentów typu“new“) - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
śniadań, 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

Apartamenty Medena 

apartament AP new

hotel Medena

apartamenty Medena

KLIMATYZACJAPLAŻA DLA 
DZIECI300 ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA

Hotel Jadran 

BASEN 
ZEWNĘTRZNY

Polecamy dla par POŁOŻENIE: w sosnowym lasku, około 3 km od starego 
miasta Trogir. Hotel składa się z budynku głównego, 

czterech 3-piętrowych i jednego 2-piętrowego pawilonu. WYPOSAŻENIE: 140 pokoi, 
restauracja z tarasem, z pięknym widokiem na morze, aperitif bar czynny w czasie 
śniadań i obiadokolacji, sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sejf na recepcji, 
parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, suszarka do włosów, telefon, TV-SAT. W pawilonach: typ 1/2 PWCM- na parter-
ze, posiada własny taras. Typ 1/2+1 PWCBM - pokój z tarasem lub balkonem,             
z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu       
z bufetem sałatkowym. PLAŻA: płyty betonowe, około 30 m, naturalnie żwirowa, 
około 300 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: 
zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie 
BEZPŁATNE (ograniczona ilość), sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą. INFORMAC-
JE DODATKOWE: parking za opłatą około 3,5 EUR /dzień - płatne na miejscu. Od 
czerwca do sierpnia do Trogiru kursuje wodna taksówka.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów na 14 nocy w terminie do 23.6 i od 1.9.

**ZNIŻKA ważna dla pobytów na 14 nocy w terminie od 23.6 do 1.9 (zakwaterowa-
nie sobota-sobota), na 7 nocy w terminie do 9.6 i od 15.9.

***ZNIŻKA ważna dla pobytów na 7 i więcej nocy w terminie od 9.6 do 15.9.

KLIMATYZACJADZIECKO 
GRATIS 30 ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA
WI-FI
BEZPŁATNIE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CHORWACJA  >  TROGIR 

CENA

od 459 PLN/os.

CENA

od 1039 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI
 − 20 % do 31. 1.

 − 15 % do 28. 2.

 − 10 % do 30. 4.

Dziecko do 12 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE            
Osoba na dostawce w AP 
„new” – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI
–35 % do 31. 1.*
–30 % do 31. 1.**
–15 % do 31. 1.***
–30 % do 31. 3.*
–25 % do 31. 3.**

–10 % do 31. 3.***
Dziecko do 8 lat z 2 dorosłymi 
– BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  TROGIR / SEGET VRANJICA

Apartamenty  i domki  Belvedere

POŁOŻENIE: apartamenty położone kaskadowo na wzgórzu, mobilne domki w połud-
niowej części kempingu, w otoczeniu zieleni w wiosce Seget-Vranjica, około 5 km 
od miasteczka Trogir. WYPOSAŻENIE: restauracja plażowa z tarasem, kantor, sejf, 
sklep, sklep z pamiątkami, Wi-Fi w całym kompleksie BEZPŁATNE, parking BEZ-
PŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/A2+2 AP około 33 
m² - sypialnia 2-osobowa, typ 1/B4+2 AP około 43 m² - dwie 2- osobowe sypial-
nie. W każdym apartamencie pokój dzienny z rozkładana sofą dla 1 osoby dorosłej 
lub 2 dzieci do 12 lat, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
taras lub balkon. Klimatyzowane domki mobilne dla 6 osób, około 32 m² - dwie 
2-osobowe sypialnie, jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z oddzielnymi łóżkami. 
Pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat, wyposażony 
aneks kuchenny, 2 łazienki - prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras z miejscem dla 
4 osób. WYŻYWIENIE: własne z możliwością dokupienia śniadań. PLAŻA: żwirowa, 
płyty betonowe, około 50-100 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen, 
plac zabaw, korty tenisowe, tenis stołowy, animacje dla dzieci i dorosłych, możli-
wość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: możliwy po-
byt z psem za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień – płatne na miejscu (dotyczy 
tylko apartamentów). W mobilnych domkach opłata rejestracyjna około 1 EUR/os/
pobyt - płatna na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkowa opłatą 
około 5 EUR/dzień – płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, wymiana ręczników 2x tydzień, opłatę 
klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpie- 
czenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań oraz ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 7.7 i od 1.9, w pozostałych terminach 5%.

100

Villa Malo More 

POŁOŻENIE: nowo wybudowana villa, przy plaży, w miasteczku Arbanija na Wyspie 
Ciovo, około 6 km od Trogiru. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, garaż, mini 
market, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf na recepcji. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apar-
tamenty: typ 1/2+1 i 1/2+2 AP około 50 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z rozkładana sofą odpowiednią dla 1 osoby dorosłej i dziecka do 12 lat lub 2 dzieci 
do 16 lat, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka, wyposażony aneks kuchenny, 
balkon. Typ 1/4+2 około 70 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z roz-
kładana sofą odpowiednią dla 1 osoby dorosłej i dziecka do 12 lat lub 2 dzieci do 
16 lat, apartament ma 2 łazienki, wyposażony aneks kuchenny, TV-SAT, suszarka 
do włosów, balkon. WYŻYWIENIE: własne z możliwością dokupienia śniadań, 2/3 
posiłków. PLAŻA: naturalna, żwirowa, około 10 m. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, 
możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFOR-
MACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY, garaż za opłatą, sprzedaż na zapytanie. 
Opłata klimatyczna około 1 EUR/os/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPI-
ENIA: śniadań, 2/3 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

10 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA

od 459 PLN/os.

CENA

od 629 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 5 % do 31. 3.

Osoba na dostawce          
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.*

Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE
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Hotel Resort Resnik 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks Resnik tworzą pawil-
ony i bungalowy, położone wśród zieleni 

około 5 km od Trogiru. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym: recepcja, restauracja, 
kantor, bar, sklep z pamiątkami, Wi-Fi na recepcji i w restauracji BEZPŁATNE, sala 
TV, parking. ZAKWATEROWANIE: pawilony: pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, telefon, z możliwością dostawki odpowiedniej dla dziecka do 
13 lat (rozkładany fotel). Bungalowy: typ 1/2+2 BGW - studio - pokój z 4 łóżkami, 
prysznic/wanna, WC, TV, taras z meblami ogrodowymi. Typ 1/2+2 SUITE - dwie 
2- osobowe sypialnie, prysznic/wanna, WC, taras z meblami ogrodowymi, 
aneks kuchenny. Pokoje oznaczone “K” są dodatkowo klimatyzowane. WYŻY-
WIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, lokalna 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe piwo, wino, woda, soki (od 10:00-22:00), 
lody dla dzieci (od 16:00-17:00). PLAŻA: żwirowa, około 100 m. SPORT: ko-
rty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DO-
DATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują również: boisko do badmintona 
i piłki nożnej, tenis stołowy, animacje dla dzieci w terminie od 17.6 do 31.8. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, od czerwca 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 9.6 i od 15.9.

ALL 
INCLUSIVE

CHORWACJA  >  RESNIK / OMIŚ

Mobilne Domki Galeb 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kemping Galeb w północnej 
części miasteczka Omiś, około 200 m od 

centrum. WYPOSAŻENIE: recepcja, restauracja, piekarnia, sklep z pamiątkami, kan-
tor, Wi-Fi BEZPŁATNE w całym kompleksie, sejf, parking. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane domki dla 6-8 osób: typ 1/4+2  około 24 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Typ 1/6+2  około 40 m² - trzy sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy domek wyposażony 
w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras z meblami ogrodowymi. 
Pościel i ręczniki są częścią wyposażenia domku. Domek SUNSHINE znajduje się 
w pierwszym rzędzie od morza, na tarasie ma jacuzzi i prysznic oraz wyposażony 
jest w nowsze meble. Domek 1/6+2 MH RELAX 2nd line i RELAX PREMIUM znajdu-
ją się w drugim rzędzie od morza. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: długa piaszczysta, 
odpowiednia dla dzieci, około 20-150 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny 
basen, siatkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą, możliwość wy-
pożyczenia rowerów i skuterów, animacje dla dzieci i dorosłych, plac zabaw, boisko 
do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: sprzątanie końcowe za opłatą 30 
EUR/domek, sprzątanie domku i jacuzzi około 35 EUR/domek, opłata klimatyczna 
około 1 EUR/os./dzień, opłata rejestracyjna 1 EUR/os. - płatne na miejscu. Na zapy-
tanie możliwy pobyt z psem (max.2/domek) za dodatkową opłatą około 8 EUR/
dzień - płatne na miejscu. Sprzedaż na zapytanie.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334).  MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

150100DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CENA

od 1119 PLN/os.

CENA

od  419 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

− 5 % do 31. 3.*

Dziecko do 10 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE 
(wybrane terminy)

ZNIŻKAZNIŻKI

Osoba na dostawce           
- BEZPŁATNIE
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POŁOŻENIE: popularny hotel typu pawilonowego, pośród sosnowego lasku, około 
1 km na południe od centrum Omiś, w pobliżu pięknych żwirowych plaż. WY-
POSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, sejf, taras, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, 
parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, telefon, lodówka, suszarka do włosów, z możliwością dostawki. WYŻY-
WIENIE: 2/3 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiad i kolacja wybór z 3 menu 
z bufetem sałatkowym, napoje do obiadu i kolacji BEZPŁATNE w terminie od 16.6 
do 15.9 (wino, sok, woda) w restauracji głównej. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, od-
powiednia dla dzieci. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFOR-
MACJE DODATKOWE: klienci z dojazdem autokarowym wsiadają i wysiadają na mag-
istrali około 200 m od hotelu. Parking BEZPŁATNY. Pokoje 1/2+1 są w pierwszej 
kolejności zajmowane przez 3 osoby. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy – 430 pln (dziecko do 12 lat 380 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

Hotel Brzet 

30

Omiś
Omiś to małe środkowodalmatyńskie miasto i port położone pomiędzy Splitem 
i Makarską, miejscowość położona jest u ujścia rzeki Cetiny. Omiś przez całą 
swoją historię był domem pirackim, a jego mieszkańcy -  Piraci byli jednymi 
z najgroźniejszych na całym Morzu Śródziemnym. Dowody na burzliwą i szczytną 
historię Omiśa są widoczne na każdym kroku. Starożytne miasto jego kościoły 
i fortyfikacje, które go otaczają, są cichymi kamieniami - wspomnieniami siły 
i potęgi przodków. 

CHORWACJA  >  OMIŚ

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, rejs po rzece Cetina (w term-
inie pobytu 16.6-15.9), ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 16.6 do 15.9, w pozostałych terminach 
10%.

** Rejs po rzece Cetina dotyczy pobytu w terminie od 16.6 do 15.9.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 1079 PLN/os.

  − 15 %  do 28. 2.*

  − 10 %  do 31. 3.

  − 5 %  do 30. 4.

   Pierwsze dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi                
– BEZPŁATNIE (w pokoju 1/2+1 PWCBM)

ZNIŻKI

Rejs po rzecze Cetina w cenie!**

+
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POŁOŻENIE: na wzgórzu w miejscowości Nemira, około 4 km na południe od Omiś.  
WYPOSAŻENIE: Wi-Fi BEZPŁATNE, w pobliżu: restauracje, sklep. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane apartamenty: typ 1/A4 AP – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z 2-osobową rozkładaną sofą. Typ 1/A5 AP i typ 1/ B5 AP - sypialnia 3-osobowa, 
pokój dzienny z 2-osobową rozkładaną sofą, każdy wyposażony w aneks kuchen-
ny, prysznic/wanna, WC, TV, taras. Apartament 1/A5 AP jest bardziej przestronny, 
z bezpośrednim widokiem na morze. Do dyspozycji jest wspólny kamienny grill na 
tarasie i BEZPŁATNY parking, około 100 m od villi. WYŻYWIENIE: własne, z możli-
wością dokupienia wyżywienia a’la carte w pobliskiej restauracji, oddalonej około 
100 m. PLAŻA: żwirowa, około 100 m odpowiednia dla dzieci, dostęp do plaży 
po schodach. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: możliwość wynajęcia całej villi dla maksymalnie 24 osób- informacje 
w BPVT (część villi zajmuje właściciel). Klienci z dojazdem autokarowym wysiadają 
i wsiadają sami na głównej drodze (magistrali), w odległości około 300 m. Zak-
waterowanie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

CHORWACJA  >  NEMIRA

Villa Ina 

100

Polecamy – rejs na Wyspy Hvar i Brać
Rejs statkiem na dwie wyspy połączony z piknikiem rybnym daje możliwość 
zwiedzenia Jelsy i miasteczka Bol oraz kąpieli przy najpiękniejszej plaży w Chor-
wacji - Zlatni Rat. Plaża tworzy częściowo zalesiony trójkąt wpadający do morza. 
Na wyspach jest czas wolny na zwiedzanie, opalanie się i pływanie. Podczas rejsu 
serwowane są ryby z grilla i napoje.

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).     
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI
WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 489 PLN/os.

  
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 4 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Villa Zrinka i Pensjonat Star - Nemira
 na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA  >  NEMIRA

Villa Stipe Villa Perkuśić 

POŁOŻENIE: na wzgórzu w miejscowości Nemira, około 4 km od Omiś. WYPOSAŻENIE:   
w pobliżu: restauracja, bar, caffe bar, sklep, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: 
apartamenty typ 1/2+1 AP - sypialnia 2-osobowa z możliwością dostawki, jadalnia 
z wyposażonym aneksem kuchennym, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
balkon. Typ 1/4 AP - dwie sypialnie 2-osobowe, jadalnia z wyposażonym aneksem 
kuchennym, prysznic/wanna, WC, duży taras, Wi-Fi BEZPŁATNE. Wszystkie apar-
tamenty zorientowane na stronę morską. Apartamenty posiadają klimatyzację 
- za opłatą. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, około 150 m, dostęp do plaży 
po schodach. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: Klienci z dojazdem autokarowym wsiadają i wysiadają na magistrali, 
około 300 m od obiektu. Zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla osób o ogran-
iczonej sprawności ruchowej. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).       
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE: na wzgórzu w miejscowości Nemira, około 3 km na południe od mias-
ta Omiś. WYPOSAŻENIE: parking, w pobliżu: restauracje, cafe i beach bar, kantor, 
sklep. ZAKWATEROWANIE: apartamenty typ 1/3 STUDIO około 25 m²- pokój 3-oso-
bowy, typ 1/4 STUDIO około 30 m² - pokój 4-osobowy na parterze, typ 1/6 AP 
około 60 m² - dwie sypialnie 3-osobowe, każdy wyposażony w aneks kuchenny, Wi-
-Fi, apartament ma 2 łazienki i WC, balkon lub taras. Typ 1/8+3 AP około 100 m² 
- na parterze, dwa pokoje 3-osobowe, pokój 2-osobowy, pokój dzienny z łóżkiem 
i rozkładaną sofą dla 2 osób, 2 łazienki, wyposażony aneks kuchenny, zmywarka, 
pralka, Wi-Fi BEZPŁATNE, duży taras z grillem. Do dyspozycji jest wspólny grill. 
WYŻYWIENIE: własne z możliwością dokupienia 2 posiłków (śniadania kontynen-
talne, obiadokolacje wybór z 3 menu). PLAŻA: żwirowa, około 250 m, dostęp do 
plaży po schodach. SPORT: plac zabaw, możliwości sportowe zgodnie z lokalną 
ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: sprzedaż na zapytanie. Klienci z transportem 
autokarowym wysiadają i wsiadają sami na autostradzie, około 300 m. Parking 
BEZPŁATNY. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień 
– płatne na miejscu. Zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Klimatyzacja za dopłatą (na zapytanie). 

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).       
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

250 150ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 599 PLN/os.

CENA

od 439 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 5 % do 31. 3.

Villa Vidovac – Nemira na www.vitkovicetours.pl  
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CHORWACJA  >  NEMIRA 

Apartamenty Nevera  i Ante 

300

POŁOŻENIE: w spokojnej części miejscowości Nemira, około 3 km od Omiś. WY-
POSAŻENIE: restauracja z tarasem na parterze Pensjonatu Nevera, Wi-Fi, parking, 
w pobliżu: sklep. ZAKWATEROWANIE: skromnie urządzone klimatyzowane aparta-
menty w Pensjonacie Nevera i Ante (obok siebie). Apartamenty Nevera znajdują 
się na 1 piętrze w bocznej części obiektu. Typ 1/2 STUDIO – pokój 2-osobowy, 
prysznic/wanna, WC, TV, wyposażony mały aneks kuchenny, lodówka, balkon, niek-
tóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa). Typ 1/4 -dwie 2-osobowe sypial-
nie, pokój dzienny, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon 
lub taras. Apartamenty Ante znajdują się na 1-3 piętrze. Typ 1/2 STUDIO – pokój 
2-osobowy, prysznic/wanna, WC, TV, wyposażony mały aneks kuchenny, lodówka, 
balkon. Typ 1/4+2 - dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
(dostawka dla 1,2 osób), wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, 
balkon lub taras. Apartament typ 1/4+2 znajduje się na 3 piętrze posiada taras 
z widokiem na morze i miasto. WYŻYWIENIE: 2 posiłki- śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacje wybór z 3 menu + zupa + sałatka + deser. PLAŻA: żwirowa, około 
300 m, dostęp do plaży po stromych schodach. SPORT: możliwości sportowe zgod-
nie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: część apartamentów wyposażona 
w starsze meble - zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów.  
Wymiana ręczników 1x tydzień. Sprzątanie w trakcie pobytu Klienci przeprowadza-
ją sami. Zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI
WI-FI
BEZPŁATNE

 
  − 5 %  do 31. 3.

    
Dziecko do 6 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1079 PLN/os.

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu
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CHORWACJA  >  LOKVA ROGOZNICA

Hotel Holiday Village Sagitta 

POŁOŻENIE: kompleks składający się z budynku głównego, apartamentów i bun-
galowów, około 7 km od historycznego centrum miasteczka Omiś. WYPOSAŻENIE: 
87 pokoi, 40 apartamentów, 38 bungalowów, restauracja, aperitif bar, kantor, sejf 
na recepcji na zapytanie, Wi-Fi BEZPŁATNE w całym kompleksie, dancing na tara-
sie, parking. W pobliżu: sklep, tawerna. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, około 20 m², z możliwością dostawki, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tele-
fon, balkon. Pokój typ 1/2 PWCM około 18 m², z francuskim łóżkiem, bez balkonu, 
znajduje się na parterze hotelu. Klimatyzowane apartamenty: typ 1/2+2 AP około 
42 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2-osobową rozkładaną sofą, każdy 
wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 2 balkony. 
Klimatyzowane bungalowy: typ 1/2+1 BGW około 23 m² - bungalow 2-osobowy 
z francuskim łóżkiem, z rozkładaną sofą dla jednej osoby. Typ 1/2+2 BGW około 30 
m² - bungalow 2-osobowy z francuskim łóżkiem, sypialnia z piętrowym łóżkiem, wy-
posażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras. WYŻYWIENIE: usłu-
gi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, popołudniowa przekąska 
z kawą lub herbatą, lokalne napoje alkoholowe od 10:00 do 23:00 i bezalkohol-
owe od 7:00 do 23:00. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 20-80 m, odpowiednia 
dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, animacje, 
boisko do gier zespołowych. Okolica jest przyjazna dla osób uprawiających wind-
surfing. INFORMACJE DODATKOWE: łóżeczko dziecięce na zapytanie za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).  MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

80

Villa Perkuśić Ankica 

100

POŁOŻENIE: na wzgórzu, około 8 km od centrum Omiś. WYPOSAŻENIE: parking, Wi-
Fi BEZPŁATNE, około 1,5 km od villi znajdują się restauracje, sklep, przystanek 
autobusowy. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/2+1 STU-
DIO - pokój 2-osobowy z możliwością dostawki, balkon, typ 1/3+1 AP – sypial-
nia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, balkon, zorientowany na stronę 
morską. Typ 1/4 AP - dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzienny, balkon, wszystkie 
pokoje z prysznicem/wanną, WC, TV-SAT, aneks kuchenny (dwupłytowa kuchenka). 
Klimatyzacja za opłatą około 3 EUR/apartament/dzień – płatna na miejscu. WYŻY-
WIENIE: własne z możliwością dokupienia śniadań. PLAŻA: żwirowa, około 100 m, 
odpowiednia dla dzieci, między villą a plażą jest droga, dostęp do plaży przejściem 
podziemnym. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalna ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking BEZPŁATNY.  Zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Parking           
w garażu za dodatkową opłatą.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w pozostałych terminach 5%.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
DZIECKO 
GRATIS

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

KLIMATYZACJA 
ZA OPŁATĄ

ODLEGŁOŚC 
OD MORZA

CENA

od 1229 PLN/os.

CENA

od 519 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 20 % do 31. 1.*

 − 20 % do 30. 4.**

Dziecko do 7 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 31. 1.

 − 10 % do 15. 4.

Dziecko do 7 lat z 2 do-
rosłymi – BEZPŁATNIE.

Hotel Pleter – Mimice na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA  >  MALA LUKA / BRELA 

Apartamenty Mala Luka 

POŁOŻENIE: między miejscowościami Nemira i Sanići, około 4 km od miejscowości 
Omiś. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, sejf na zapytanie, parking BEZPŁAT-
NY. ZAKWATEROWANIE: typ 1/4+2 AP - dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzienny z 2 
dostawkami, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon. WYŻY-
WIENIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań, obiadów i kolacji (kontynentalny 
sposób serwowania). PLAŻA: żwirowa, około 50 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: 
korty tenisowe około 3 km od obiektu w kompleksie Galeb, sporty wodne zgodnie 
z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: zakwaterowanie odpowiednie na spoko-
jny, rodzinny wypoczynek.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań, obiadów, kolacji, klimatyzacji oraz ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

50

Propozycja wycieczki
Pod koniec lipca i na początku sierpnia w miejscowości Omiś organizowana jest 
wielodniowa impreza „wieczory pirackie“, przywołująca pamięć o wspaniałej, pi-
rackiej przeszłości miasta. W czasie „wieczorów pirackich“ można uczestniczyć w 
różnych wydarzeniach – wieczorach poezji na wieży Mirabella, pojedynkach pira-
ckich, koncertach czy warsztatach artystycznych.
W połowie sierpnia w porcie miejskim ma też miejsce prawdziwa rekonstrukcja 
bitwy piratów z Omisia i Wenecji. Piraci w swoich małych, ale szybkich łodziach, 
w poszukiwaniu skarbów, napadają na wielki wenecki żaglowiec.

Hotel Bluesun Maestral 
hotel BLUESUN Maestral

50

Polecamy dla par POŁOŻENIE: nowoczesny hotel otoczony lasem sos-
nowym, około 300 m od centrum miasta, nad samym 

brzegiem morza, przy pięknej żwirowej plaży. WYPOSAŻENIE: restauracja, restaura-
cja plażowa, aperitif bar, kantor, sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, taras, win-
da. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe,  prysznic/wanna, WC, 
balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, sejf, suszarka do włosów, minibar. Pokoje oznaczone 
„SU” z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. 
PLAŻA: z drobnego żwirku, w cieniu sosen, około 50 m, dostęp do plaży po schodach, 
prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, plac zabaw, korty tenisowe, tenis stołowy, animacje, sporty 
wodne, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 539 PLN/os.

CENA

od 1299 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.

 − 5 % do 31. 3.

Dziecko do 2 lat bez łóżka   
- BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

− 10 % do 31. 1.

Dziecko do 7 lat 
bez łóżka z wyżywieniem 
z 2 dorosłymi – BEZPŁAT-
NIE (w pokoju ST)

 

Dodatkowa zniżka 5% na
 pobyty 8 i więcej nocy

+
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Hotel Sentido Bluesun Berulia  

80

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: luksusowy hotel, wyremon-
towany w 2017 roku, około 500 m od 

centrum Breli, obiekt składa się z 2 budynków: głównego i budynku bocznego.  
WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarnia, kantor, Wi-
Fi BEZPŁATNE, sala TV, taras, winda. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, minibar, suszarka do włosów, balkon. 
Pokoje „SU” z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone „CO” znajdują się w budyn-
ku bocznym Berulia Beach. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. 
Możliwość wykupienia 3 posiłków. PLAŻA: drobny żwirek, około 80 m, dostęp do 
plaży po schodach, prysznice na plaży BEZPŁATNIE. SPORT: zewnętrzny basen ze 
słodką wodą, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość), fitness, 
Wellness & Spa Berulia - jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, aromaterapie, 
masaże, w pobliżu: tenis stołowy, bilard, minigolf, sporty wodne, animacje. INFOR-
MACJE DODATKOWE: na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 10 EUR/
dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Bluesun Soline 

30

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: luksusowy hotel tuż przy 
nadmorskiej promenadzie, w otoczeniu 

lasku sosnowego, około 200 m od centrum miasta Brela. WYPOSAŻENIE: kli-
matyzowana restauracja, aperitif bar, snack bar, kawiarenka internetowa, kawiar-
nia, kantor, sejf, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, sala konferencyjna, taras. ZAKWATEROW-
ANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, 
telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar, niektóre z możliwością aż 2 dostawek 
(rozkładana sofa). Pokój oznaczony „PREM” z bezpośrednim widokiem na morze. 
WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: z drobnego żwirku, około 
30 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen ze słodką wodą, 
zewnętrzny basen dla dzieci, animacje, centrum wellness - fitness, sauna, masaże, 
jacuzzi, solarium, w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, bilard, sporty 
wodne, symulator golfa. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 1/2+2 - sprzedaż na zapy-
tanie. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

–10 % do 31. 1.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA

od 1259 PLN/os.

CENA

od 1459 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

− 10 % do 31. 1.

Dziecko do 14 lat z 2 
dorosłymi - BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

− 10 % do 31. 1.

Dziecko do 12 lat 
– BEZPŁATNIE
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• Poranna rozgrzewka
• Aquaaerobic
• Zumba 
• Zawody sportowe 
• Od bajki do bajki 
• Rodzinny czwórbój 
• Malowanie na kamieniu 
• Wybór boga Neptuna

TYM ŻYJEMY 

NA WAKACJACH!  

Ciesz się czasem spędzonym nad Adriatykiem. 
Czeka na Was ciekawy program 
rozrywkowo-sportowy.

Klub Neptuna Baśka Voda
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców
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Rodzinne bungalowy Baśka Voda 

50 ALL 
INCLUSIVE LIGHT

ALL INCLUSIVE Light v ceně!

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: piętrowe bungalowy położone 
w ładnej, zielonej okolicy z doskonałą 

lokalizacją, około 500 m od centrum miejscowości Baśka Voda, w turystycznym 
kompleksie Uranija. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, kantor, sejf, sala TV, 
snack bar, sala konferencyjna, animacje KLUBU NEPTUNA od 16.6 do 8.9, taras (3x 
w tygodniu muzyka na żywo), Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: 
pokoje 2,3-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV, balkon lub taras. Pokoje oznaczone 
„KL” mają klimatyzację i lodówkę. W każdym bungalowie znajdują się 4 pokoje tego 
samego typu, każdy z osobnym wejściem. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE Light 
- pełne wyżywienie w formie bufetu, do posiłków lane napoje w nieograniczonej 
ilości (piwo, wino, woda, sok), po przyjeździe welcome drink. PLAŻA: żwirowa, około 
50-100 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, boisko do gier 
zespołowych, minigolf, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLU-
SIVE obejmują minigolf i kort tenisowy w Hotelu Horizont (między 12:00-14:00, po 
wcześniejszej rezerwacji), parking za opłatą około 30 HRK/dzień. Pokoje 1/3 PWCB 
w pierwszej kolejności są przeznaczone dla 3 osób. Zakwaterowanie dla mniej wy-
magających klientów. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.     
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiąz-
kową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187  
i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Baśka Voda 
Położona jest u podnóży pasma górskiego Biokovo. Znana jest głównie ze swoich 
żwirkowych plaż, otoczonych gęstym lasem sosnowym. Znaleziska archeolo-
giczne wskazują, że obszar ten był zamieszkany już 4000 lat p. n. e., a głównym 
powodem osadnictwa na obszarze miasta Baśka Voda były źródła słodkich wód.. 
Pierwsze wzmianki na temat nazwy Baśka Voda, pojawiły się w 1688 roku. Poza 
rolnictwem, mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem oraz żeglugą morską. 

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI

Przy zakupie 
transportu lotniczego 
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu

  
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na 3. łóżku - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1249 PLN/os.
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Hotel Horizont 

50 WELLNESS

Napisali nam…
W Hotelu Horizont spędziliśmy 14 dni urlopu i byliśmy bardzo zadowoleni. Hotel 
znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży, w przypadku złej pogody możliwe jest 
korzystanie z wewnętrznego basenu. Odkryty basen jest z jacuzzi. Mieliśmy pokój 
na drugim piętrze od strony północno- zachodniej, z balkonu widać było zarówno 
morze jak i magiczne góry. Zachody słońca - niezapomniane!  Mimo dostępności 
basenów woleliśmy kąpiel w ciepłym , czystym morzu. Na plaży do godziny mniej 
więcej 11:00  był miły cień jaki dawały sosny. Miłym zaskoczeniem były także ani-
macje Klubu Neptuna, bardzo się cieszę, że mogłem brać w nich udział. Aerobik 
w wodzie ładował mnie pozytywną energią. Gorąco polecam wszystkim.

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: na skraju miasteczka Baśka 
Voda, około 300 m od centrum. WY-

POSAŻENIE: 202 pokoje, restauracja, restauracja plażowa, bar Borik (czynny od 1.6 
do 30.9), restauracja i wine bar Matrioska (czynne od 15.5 do 15.10), aperitif bar, 
sala konferencyjna, salon kosmetyczny, kawiarnia z tarasem, kantor, taras, Wi-Fi 
BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, balkon, TV -SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar, niektóre              
z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone „SU” są bardziej przestronne, z możli-
wość dostawki (rozkładany fotel odpowiedni dla dziecka do 13 lat). Pokój 1/2+1 
JS-ST - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana sofą, typ 1/2+2 JS-SU    
– sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 rozkładanymi sofami. WYŻYWIENIE: śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 50 m, prysznice na 
plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen 
ze słodką wodą, centrum wellness, sauna (fińska, bio, rosyjska, turecka, słona), 
BEZPŁATNY wstęp do Świata Saun w terminie od 31.3 do 9.6 i od 15.9 do 27.10, 
jacuzzi, masaże, solarium, fitness BEZPŁATNIE, w pobliżu: korty tenisowe, możli-
wość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking za 
opłatą około 5 EUR/dzień. W terminie od 16.6 do 8.9 animacje Klubu Neptuna re-
alizowane w Rodzinnych Bungalowach Baśka Voda (odległość około 300 m). 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy, 10/11 nocy (pokój „ST”) – 430 pln (dziecko do 12 lat 380 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1539 PLN/os.

   

  − 30 %  do 31. 1.*

  − 15 %  do 31. 1.**

  − 25 %  do 31. 3.*

       − 10 %  do 31. 3.**

ZNIŻKI

    
Dziecko do 8 lat z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE

*ZNIŻKA ważna dla pobytów na 14 nocy w terminie od 9.6 do 23.6 i od 1.9 do 15.9 
(zakwaterowanie sobota-sobota), na 7 nocy w terminie do 9.6 i od 15.9.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów na 7 i więcej nocy w terminie od 9.6 do 15.9.
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Luksusowa Villa Marić 

200 PLÁŽ  
PRO DĚTI

Polecamy – plaże w miejscowości Brela 
Brela była od zawsze miejscem szczególnym, posiada wiele niezrównanych plaż, 
tych małych i intymnych – między miejscami Vruja a Jakiruša, tych pełnych uroku 
– od miejsca Stomaric przez Šćit, aż po Podrač. Brela posiada również najbardziej 
zachwalaną plażę Riwiery Makarskiej, słynną Punta Rata, którą amerykańskie 
czasopismo Forbes umieścił na liście 10 najpiękniejszych plaż świata, na której 
zajmuje ona wysokie 6 miejsce, a 1 w Europie (najpiękniejsza plaża europejska). 

POŁOŻENIE: nowoczesna, komfortowa villa, położona na wzgórzu, na skrzyżowa- 
niu miejscowości Baśka Voda i Brela. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: sklep, restauracje, 
kawiarnie. ZAKWATEROWANIE: przestronne, klimatyzowane apartamenty: typ 1/2 
STUDIO – sypialnia 2-osobowa, typ 1/4+1 AP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z 2-osobową rozkładaną sofą, z możliwością dostawki. Każdy apartament posia-
da wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon lub taras.             
Z większości apartamentów widok na miejscowość Baśka Voda. Parking jest 
dostępny bezpośrednio przy Villi BEZPŁATNIE. Na zamówienie możliwy jest parking 
w garażu za opłatą około 10 EUR/dzień. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: piękna żwiro-
wa, około 200 m, odpowiednia dla dzieci, dostęp do plaży po stromych schodach. 
SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: na 
jeden apartament przypada jedno miejsce parkingowe. Goście mogą korzystać 
z animacji Klubu Neptuna w oddalonych o 1,5 km Rodzinnych Bungalowach. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 16.6 do 23.6, w terminie do 16.6 i od 23.6 
zniżka 10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 16.6 do 23.6, w terminie do 16.6 i od 23.6 
zniżka 5%.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Cena zakwaterowa-
nia obowiązuje przy pełnym obłożeniu apartamentu. Przy mniejszym obłożeniu 
doliczana jest dopłata za każde wolne łóżko – 100% z ceny zakwaterowania.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

CENA

od 569 PLN/os.

  
  − 20 %  do 28. 2.*

  − 10%  do 30. 4.**

    
Dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Apartamenty Milenko – Baśka Voda na www.vitkovicetours.pl
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Hotel i Budynek boczny Alem 

70

CHORWACJA  >  BAŚKO POLJE

Hotel ALEM
Restauracja hotelowa

POŁOŻENIE: w piniowym lasku pod górskim masywem Biokovo. WYPOSAŻENIE: res-
tauracja, kawiarnia, sklep, sejf, sala TV, sala konferencyjna, kantor, parking. ZAKWA-
TEROWANIE: skromnie urządzone pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, 
z możliwością dostawki/3 łóżko. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu w restauracji hotelowej, do obiadokolacji BEZPŁATNIE 1x napój. 
ALL INCLUSIVE Light - pełne wyżywienie w formie bufetu w restauracji hotelowej, 
przekąski o 16:00 (kawa, herbata, ciastka), nieograniczona konsumpcja lokalnych 
lanych napoi (piwo, wino, woda, sok) od 10:00 do 21:00 w restauracji hotelowej.
PLAŻA: długa żwirowa około 70 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży.  
SPORT: boisko do petanque, możliwość wypożyczenia rowerów, kilka boisk do gier 
zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje wyposażone są starszymi meblami. 
Idealne miasteczko do wycieczek po okolicy i przejażdżek na rowerowych. W ra-
mach Klubu Neptuna w terminie od 16.6 do 8.9 - bogaty program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Część programu odbywa się w Rodzinnych Bungalowach Baśka 
Voda ,około 15 minut spacerem. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymaga-
jących klientów. Możliwy pobyt z psem w Budynku Bocznym za dodatkową opłatą 
około 8 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obow-
iązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lot-
niczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). CENA NIE ZAWIERA:  opłaty klimatycznej 
około 1,2 EUR/dzień/os.dor; 0,6 EUR/dzień/dziecko 12-18 lat, opłaty rejestracyjnej 
około 3 EUR/os/pobyt - płatne na miejscu. MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: usług ALL INCLU-
SIVE Light oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Budynek Boczny 
Alem 

Polecamy – wycieczkę na szczyt Biokovo
Wspaniały masyw górski, który jest częścią dużego dynarskiego systemu gór-
skiego. Rozciąga się nad Riwierą Makarską na długości 36 km. Cała wycieczka 
trwa około 4,5 godziny. Klimatyzowany autokar zabierze Cie na najwyższy szczyt 
Sveti Jure - 1762 m. n.p.m. Wycieczka daje niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć 
zróżnicowaną roślinność - jałowiec, dąb, grab, buk, klon, lipa, jodła i dalmatyńska 
sosna czarna oraz wiele gatunków żyjących tam zwierząt: kuna, łasica, sowa, 
orzeł, kozica, muflon i itd.

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

  
  − 7 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce - BEZPŁATNIE 

ZNIŻKI

CENA

od 999 PLN/os.



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  89

CHORWACJA  >  BAŚKO POLJE

400

Klimatyzowane Domki  

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: domki położone są na kempin-
gu Baśko Polje, w środku lasu piniowego, 

około 15 minut spacerem od Baśki Vody. WYPOSAŻENIE: recepcja, restauracja, kan-
tor, sklep, sejf na recepcji kempingu. ZAKWATEROWANIE: domki 1/4+2 dla maks.        
6 osób. Domki (wymiar bez tarasu 24 m²), wyposażone są w sypialnię 2-osobową     
i 3-osobową (3.łóżko jest piętrowe), pokój dzienny z wyposażonym aneksem 
kuchennym, lodówka, jadalnia z rozkładaną sofą dla 1 osoby, prysznic i WC, TV-SAT, 
DVD, radio. Przestronny taras wyposażony jest w meble ogrodowe. Domki 1/4+1 
LUX dla maks. 5 osób i 1 dziecka do 6 lat bez łóżka. Domki (wymiar bez tarasu 
32m²) mają dwie 2-osobowe sypialnie, klimatyzowany pokój dzienny z rozkładaną 
sofą (dostawka dla 1 osoby), wyposażony aneks kuchenny, lodówka, LCD TV-SAT, 
DVD, 2 łazienki z WC, przestronny taras wyposażony w meble ogrodowe. WYŻYWIE-
NIE: własne z możliwością dokupienia 2 posiłków w Hotelu Alem. PLAŻA: naturalna, 
żwirowa, około 400 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: badminton, tenis stołowy, 
boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: w ramach Klubu Neptuna      
w terminie od 16.6 do 8.9 bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Część 
programu odbywa się w Rodzinnych Bungalowach Baśka Voda, około 15 minut 
spacerem. Pościel, ręczniki, ścierki i środki czystości nie są na wyposażeniu. Goście 
są zobowiązani do przeprowadzenia sprzątania końcowego. Obowiązkowa kaucja 
zwrotna w wysokości 100 EUR za każdy domek - na pokrycie uszkodzonego sprzętu 
- płatna na miejscu. Możliwość wynajęcia pościeli około 20 EUR/tydzień/domek.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U                      
z 2016 r. poz. 187 i 1334). Cena zakwaterowania obowiązuje przy obłożeniu domku                   
4 osobami. Przy mniejszym obłożeniu doliczana jest dopłata za każde wolne łóżko 
do 30.6 i od 25.8 - zniżka 50%, od 30.6 do 25.8 - 100% z ceny zakwaterowania. CENA 
NIE ZAWIERA: opłaty klimatycznej około 1,2 EUR/dzień/os.dor; 0,6 EUR/dzień/dziecko 
12-18 lat, opłaty rejestracyjnej około 3 EUR/os/pobyt - płatne na miejscu. MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: 2 posiłków w Hotelu Alem oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Typ LUX

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 489 PLN/os.

  
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

   Dziecko do 12 lat na 2. dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Dodatkowa zniżka 3% 
na pobyty 14-dniowe

+
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• Poranna rozgrzewka
• Aquaaerobic
• Zumba 
• Zawody sportowe 
• Od bajki do bajki 
• Rodzinny czwórbój 
• Malowanie na kamieniu 
• Wybór boga Neptuna

WAKACJE NA FALI!

Ciesz się czasem spędzonym nad Adriatykiem. 
Czeka na Was ciekawy program 
rozrywkowo-sportowy.

Klub Neptuna Promajna 
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców
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CHORWACJA  >  PROMAJNA

150

Pawilon Dukić A 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: w miejscowości Promajna, 
około 2 km na południe od miejscowoś-

ci Baśka Voda, około 1 km od Baśko Polje i około 7 km na północ od miasta Makar-
ska. Promajna jest idealnym miejscem do spędzenia przyjemnego urlopu. Lokalizac-
ja pawilonów jest idealna na spacery wzdłuż wybrzeża do wyżej wymienionych 
ośrodków turystycznych. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar na plaży, sklepy, Wi-Fi na 
tarasie restauracji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: mniejsze pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, lodówka, TV, balkon. Pokoje nie posiadają aneksu kuchenne-
go ani klimatyzacji. WYŻYWIENIE: własne, lub w formie 2/3 posiłków - śniadania        
w formie bufetu, obiad/kolacja wybór z 3 menu. Do obiadu/kolacji BEZPŁATNE 
napoje: 2 dl piwa lub wina, soku lub wody mineralnej. Posiłki serwowane są w res-
tauracji odległej około 20 m. PLAŻA: żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 150 m, 
na plaży do dyspozycji są prysznice, kabiny, WC, leżaki za opłatą. SPORT: możliwość 
wypożyczenia skuterów i rowerów, parasailing, możliwość wypożyczenia rowerów 
wodnych, itp. W pobliżu wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych. INFORMACJE 
DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klubu Neptuna od 16.6 do 8.9., Klub Sen-
iora w terminach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 22.9. Po przyjeździe na miejsce klienci 
zgłaszają się u rezydenta w Pawilonie Dukić A, pawilony Dukić nie mają recepcji. 
Pokoje typu 1/2 PWCB nie posiadają aneksu kuchennego (brak także czajnika). 
Sprzątanie w czasie pobytu Klienci przeprowadzają sami.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, własne/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

CENA

od 459 PLN/os.

  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

Dziecko do 12 lat bez łóżka z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

 Dziecko do 3 lat bez łóżka i wyzywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CHORWACJA  >  PROMAJNA

150

Pawilon Dukić B 

KLIMATYZACJA 
ZA OPŁATĄ

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: w miejscowości Promajna około 
2 km na południe od miejscowości Baśka 

Voda, około 1 km od Baśko Polje i około 7 km na północ od miasta Makarska. 
Lokalizacja pawilonów jest idealna na spacery wzdłuż wybrzeża do wyżej wymien-
ionych ośrodków turystycznych. Promajna jest idealnym miejscem do spędzenia 
przyjemnego urlopu. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar na plaży, sklepy, Wi-Fi na tarasie 
restauracji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: bardziej przestronne pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, lodówka, TV, balkon, z możliwością dostawki (łóżko tury-
styczne, odpowiednie dla dzieci do 12 lat ) bez aneksu kuchennego. Możliwość wy-
pożyczenia klimatyzacji mobilnej (jedna na pokój) za opłatą około 10 EUR/dzień/
pokój (ilość ograniczona) - płatne na miejscu. Pokoje zorientowane są na góry Bioko-
vo. Apartamenty Pawilonu Dukić B - typ 1/2+2 AP- sypialnia 2-osobowa, pokój dzien-
ny z 2-osobową rozkładaną sofą. Apartament 1/5+2 AP- sypialnia 2-osobowa, sypial-
nia 3-osobowa, pokój dzienny z możliwością aż dwóch dostawek (rozkładana sofa), 
każdy wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon lub taras,        
z możliwością klimatyzacji (jedna na apartament) za dodatkową opłatą na miejscu. 
Apartament 1/5+2 AP-A- bardziej przestronny apartament zorientowany na stronę 
morską, 1/5+2 AP-B- apartament zorientowany na góry Biokovo. WYŻYWIENIE: własne 
lub w formie 2/3 posiłków - śniadanie w formie bufetu, obiad/kolacja wybór                    
z 3 menu. Do obiadu/kolacji BEZPŁATNE napoje: 2 dl piwa lub wina, soku lub wody 
mineralnej. Posiłki serwowane są w restauracji odległej około 20 m. PLAŻA: żwirowa, 
odpowiednia dla dzieci, około 150 m, na plaży do dyspozycji są prysznice, kabiny, 
WC, leżaki za opłatą. SPORT: możliwość wypożyczenia skuterów i rowerów, parasail-
ing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp. W pobliżu wielofunkcyjne 
boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klu-
bu Neptuna od 16.6 do 8.9., Klub Seniora w terminach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 
22.9.Po przyjeździe na miejsce klienci zgłaszają się u rezydenta w Pawilonie Dukić A, 
pawilony Dukić nie mają recepcji. Pokoje 1/2+1 PWCB nie posiadają aneksu kuchen-
nego (brak także czajnika). Sprzątanie w czasie pobytu Klienci przeprowadzają sami. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: pokoje: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. Aparta-
menty: nocleg, własne/2/3 posiłki, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposaże-
nia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: 2/3 posiłków (w przypadku wykupienia 2/3 posiłków przez wszystkie 
osoby w 1/5+2 AP dziecko do 12 lat na 6 i 7 łóżku ma posiłki BEZPŁATNIE) oraz 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.  

.

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

Przy zakupie 
transportu lotniczego 
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu

CENA

od 459 PLN/os.
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CHORWACJA  >  PROMAJNA

Pawilon Dukić C 

100

POŁOŻENIE: pawilony Dukić C znajdują się w miejscowości Promajna około 2 km 
na południe od miejscowości Baśka Voda. WYPOSAŻENIE: kilka restauracji, bary 
na plaży, sklepy, Wi-Fi na tarasie restauracji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane apartamenty (w każdym apartamencie jeden klimatyzator): typ 
1/2 STUDIO- A z balkonem, 1/2 STUDIO-B bez balkonu - pokój 2-osobowy z wy-
posażonym aneksem kuchennym, prysznic/wanna, WC, TV. Typ 1/2+2 AP - pokój 
2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną sofą (odpowiednia dla 2 dzieci) oraz w pełni 
wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon lub taras. Aparta-
menty na parterze są bardziej przestronne, z tarasem. Apartament BALKON EX-
TRA ma największy balkon z pięknym widokiem na morze. WYŻYWIENIE: własne, 
z możliwością wykupienia 2/3 posiłków - śniadanie w formie bufetu, obiad/kol-
acja wybór z 3 menu. Do obiadu/kolacji BEZPŁATNE napoje: 2 dl piwa lub wina, 
soku lub wody mineralnej. Posiłki serwowane są w restauracji odległej około 50 
m. PLAŻA: żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 100 m, na plaży do dyspozycji są 
prysznice, kabiny, WC, leżaki za opłatą. SPORT: możliwość wypożyczenia skuterów 
i rowerów, parasailing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp. W pobliżu 
wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: bogaty pro-
gram animacyjny Klubu Neptuna od 16.6 do 8.9.,Klub Seniora w terminach od 2.6 
do 16.6 i od 8.9 do 22.9. Po przyjeździe na miejsce klienci zgłaszają się u rezydenta 
w Pawilonie Dukić A, pawilony Dukić nie mają recepcji. Sprzątanie w czasie pobytu 
klienci przeprowadzają sami.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, własne/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, zużycie wody i energii, 
korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).  
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 2/3 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

.

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 539 PLN/os.

  
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Hotel Conte – Promajna na www.vitkovicetours.pl  
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Hotel Dalmacija 

30

POŁOŻENIE: tuż przy nadmorskiej promenadzie, około 700 m od starówki. WY-
POSAŻENIE: restauracja hotelowa, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarnia, kan-
tor, sala konferencyjna, sejf, sala TV, taras, Wi-Fi- BEZPŁATNE, winda, strzeżony 
parking podziemny za dodatkową opłatą około 7 EUR/dzień. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, 
minibar, suszarka do włosów,  niektóre z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śni-
adania, 2 posiłki, 3 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, prysznice 
na plaży. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, zewnętrzny basen dla dzieci, 
leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), fitness BEZPŁATNE, 
aerobik, łaźnia turecka i masaże za opłatą, animacje, sporty wodne, możliwość 
wypożyczenia skuterów wodnych i rowerów, w pobliżu: korty tenisowe, boisko 
do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 1/2+1 PWCBM są bardziej 
przestronne i mogą być zajęte również przez 2 osoby. Najbliższe otoczenie Hotelu 
Dalmacija przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA  >  MAKARSKA

Hotel Meteor 

30

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: hotel o nowoczesnej ar-
chitekturze, usytuowany przy nadmor-

skiej promenadzie, około 400 m od centrum miasta Makarska. WYPOSAŻENIE: res-
tauracja, snack bar, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNE, sala konferencyjna, salon fryzjerski   
i kosmetyczny, sala TV, dancing na tarasie, zimowy ogród. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, sejf, 
minibar, suszarka do włosów, niektóre z możliwością dostawki (na zapytanie). Przy 
obłożeniu pokoju 1/2+1 dwiema osobami nie gwarantujemy umieszczenia dostawki 
w pokoju oraz większej przestrzeni. Pokoje z orientacją na stronę morską mają 
boczny widok na morze. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki, 3 posiłki w formie bufe-
tu. PLAŻA: żwirowa, około 30 m. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą oraz 
wewnętrzny basen z wodą słodką, centrum wellness, sauna, jacuzzi, masaże, solar-
ium, fitness BEZPŁATNE, tenis stołowy, bilard, animacje, aerobik, sporty wodne, 
zjeżdżalnia. INFORMACJE DODATKOWE: zakwaterowanie odpowiednie również dla 
wymagających Klientów. Parasole i leżaki przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona 
ilość). Parking BEZPŁATNY. Najbliższe otoczenie Hotelu Meteor przystosowane 
również dla osób niepełnosprawnych. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA
WI-FI
BEZPŁATNE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 12 % do 31. 1.

 − 10% do 28. 2.

Dziecko do 12 lat na do-
stawce przy zakupie oferty 
First Minute - BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

− 12 % do 31. 1.

 − 10% do 28. 2.

Dziecko do 12 lat na do-
stawce przy zakupie oferty 
First Minute - BEZPŁATNIE

CENA

od 1049 PLN/os.

CENA

od 1169 PLN/os.
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CHORWACJA  >  MAKARSKA

hotel BIOKOVKA
hotel RIVIJERA

hotel DALMACIJA
hotel METEOR

hotel BIOKOVO
hotel PALMA

Hotel Rivijera 

200

POŁOŻENIE: składa się z 9 pawilonów, które znajdują się na skraju miasteczka 
Makarska, pośród zieleni i przy najpiękniejszych plażach, około 800 m od cen-
trum. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, kantor, sejf, bar, sala TV, salon 
fryzjerski, kawiarenka internetowa, dancing na tarasie, parking. ZAKWATEROWAN-
IE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon, wentylator, lodówka, TV-SAT, 
Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokój 1/2+2 - dwa 2- osobowe pokoje, które nie są oddzielone 
drzwiami. Pokój 1/2+1 PWCM - pokój 3-osobowy bez balkonu. Pokoje nie mają bez-
pośredniego widoku na morze z powodu bujnej roślinności śródziemnomorskiej. 
Pokoje oznaczone ,,N” mają nowocześniejsze wyposażenie. WYŻYWIENIE: śniadania 
w formie bufetu, obiadokolacje - dania główne wybór z 4 menu, bufet z przyst-
awkami, sałatkami i deserami. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE napoje: 2 dl wina lub 
piwa, soku lub wody mineralnej. PLAŻA: żwirowa, około 50-200 m, odpowiednia 
dla dzieci. SPORT: betonowe korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier 
zespołowych, plac zabaw, animacje sportowe, animacje dla dzieci w wieku od 4 do 
14 lat, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje oznaczone “N” znajdują się 
w Pawilonach Barbora i Dora. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

WI-FI
BEZPŁATNE

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

CENA

od 909 PLN/os.

  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Rozrywka w Makarskiej
W ramach Letniego Festiwalu (Makarska Ljeto) odbywają się imprezy rozrywko-
we, a mianowicie: Rybacka Noc - festiwal folklorystyczny z konkursami, muzyką 
i degustacją specjałów rybnych. Letni Karnawał (w pierwszej połowie sierpnia), 
uroczystości ku czci Św.Anthony (Sveti Ante) - 13 czerwca. Makarska Summer 
Festival (Ljeto Makarska) obejmuje koncerty muzyki klasycznej, folk, rock, pop, 
spektakle teatralne, które najczęściej odbywają się na placu Kačićów, Bulwarze 
i na innych adekwatnych scenach.

CHORWACJA  >  MAKARSKA

Hotel Biokovka

50 WELLNESS

POŁOŻENIE: znany hotel uzdrowiskowy, położony około 800 m od starówki mias-
ta Makarska. WYPOSAŻENIE: restauracja, kawiarnia z tarasem, restauracja plażo-
wa, aperitif bar, kantor, salon fryzjerski i salon kosmetyczny, sejf na recepcji za 
opłatą, sala TV, sala konferencyjna, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pomieszczenia 
ogólnodostępne są klimatyzowane. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon,  TV-SAT, telefon, niektóre z możliwością 
dostawki. Lodówka na zapytanie za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień - ogran-
iczona ilość. Pokoje 1/2 PWCBM-N (bez możliwości dostawki) są przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych (ograniczona ilość). WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dokupienia obiadów - wybór z menu. 
Istnieje także możliwość zamówienia wyżywienia dla diabetyków i alergików. PLAŻA: 
żwirowa, około 50 m, serwis plażowy i prysznice na plaży za opłatą. SPORT: dwa 
podgrzewane wewnętrzne baseny z wodą morską, nowoczesne centrum fitness, 
masaże, sauna. W pobliżu znajduje się centrum tenisowe. INFORMACJE DODATKOWE: 
hotel częściowo pełni rolę ośrodka leczniczego i rehabilitacyjnego, jest odpow-
iedni do pobytów uzdrowiskowych i sportowych. Parking hotelowy BEZPŁATNY 
(przy wydawaniu karty elektronicznej pobierana jest kaucja zwrotna około 20 
EUR-ograniczona ilość miejsc). Dla klientów Vítkovice Tours zniżka 10 % na zabiegi 
lecznicze. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

UDOGODNIENIA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENA

od 979 PLN/os.

 
  − 10 %  do 31. 3.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Hotel Osejava, Hotel Maritimo, Apartamenty Kristian              
- Makarska na www.vitkovicetours.pl  
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CENA

od 1339 PLN/os.

Dodatkowa zniżka 5% na pobyty 
8 i więcej nocy w Hotelu Alga

+

CHORWACJA  >  TUĆEPI

Hotel Bluesun Alga  i Bluesun Kaštelet 

50

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nowoczesny hotel Bluesun Alga 
i hotel Bluesun Kastelet tworzą jeden kom-

pleks usytuowany bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie i pięknej żwirowej 
plaży, około 400 m od centrum miasta Tucepi. WYPOSAŻENIE: restauracja, restaura-
cja plażowa, aperitif bar, kawiarnia i cukiernia, pizzeria, kantor, sejf, Wi-Fi, sala 
konferencyjna, salon fryzjerski i kosmetyczny, kawiarenka internetowa, taras, win-
da. ZAKWATEROWANIE: przestronne klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, minibar, sejf, suszarka do włosów, 
balkon. Pokój 1/2+2 - bardziej przestronny pokój 2-osobowy z możliwością 2 dost-
awek. Pokój ECO - bez balkonu. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu lub 3 posiłki (obiad wybór z menu - w restauracji Hotelu Kastelet). PLAŻA: 
żwirowa, około 50 m, prysznice na plaży. SPORT: wewnętrzny basen, zewnętrzny 
baseny + basen dla dzieci, centrum wellness: fitness, solarium, sauna, masaże, 
jacuzzi, w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, aerobik, animacje, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZ-
PŁATNY. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 10 EUR/dzień         
(w terminie do 2.6 i od 29.9 BEZPŁATNE). 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

Hotel BLUESUN KAŠTELET

Hotel BLUESUN ALGA

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

  
  − 10 %  do 31. 1.

 

   Dziecko do 14 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  TUĆEPI

POŁOŻENIE: luksusowa villa przy plaży, w pobliżu centrum Tucepi. WYPOSAŻENIE: ka-
wiarnia, taras, parking BEZPŁATNY, Wi-Fi na recepcji i w kawiarni naprzeciwko 
villi Lucija BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: typ 1/2 STUDIO - sypialnia 2-osobowa, 
typ 1/4+1 AP - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny, z możliwością dostawki 
odpowiedniej dla dziecka do 12 lat, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wan-
na, WC, klimatyzacja, TV-SAT, sejf.  Pokoje oznaczone “K” znajdują się na piętrze, 
balkon. Pokoje oznaczone “P” znajdują się na parterze, taras. WYŻYWIENIE: własne.  
PLAŻA: żwirowa, około 30 m. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.  
INFORMACJE DODATKOWE: sprzedaż na zapytanie. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 7.7 i od 11.8.

Villa Lucija Villa Nikola 

30

POŁOŻENIE: w południowej części popularnej miejscowości Tučepi, z jedną z na-
jdłuższych żwirowych plaż Adriatyku. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracje, sklepy, 
kawiarnie, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 2-osobowe 
STUDIA - pokój z 2 łóżkami, niektóre z możliwością dostawki odpowiedniej dla oso-
by do 16 lat, prysznic/wanna, WC, wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mikro-
falowa), TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: 
żwirowa, około 100 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży, dostęp do plaży 
przez drogę. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, możliwość wypożyczenia rowerów. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100

Tučepi
To miejscowość leżąca w Dalmacji Środkowej, 5 km od Makarskiej. Plaża w Tučepi 
ciągnie się na 3 km i jest najdłuższą plażą na Riwierze Makarskiej. Wzdłuż plaży 
znajduje się piękna promenada ciągnąca się pośród alei sosen.Gospodarka skupia 
się głównie na turystyce. W Tučepi znajdują się liczne hotele, apartamenty oraz 
kwatery prywatne. Pierwszy hotel zbudowany został tu w 1950 roku.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 489 PLN/os.

CENA

od 709 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 
− 5 % do 31. 3.*

Dziecko do 12 lat na 
dostawce - BEZPŁATNIE
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Hotel Podgorka

POŁOŻENIE: w centrum miasteczka, przy nadmorskiej promenadzie. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, kawiarnia z tarasem, kantor, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sejf za 
opłatą, sala TV. ZAKWATEROWANIE: prosto urządzone pokoje 1,2-osobowe ze 
starszym wyposażeniem, prysznic/wanna, WC, balkon lub loggia, TV SAT, telefon, 
niektóre z możliwością dostawki. Pokoje ECONOMY nie mają telewizora i znajdu-
ją się w pawilonie LOVOR, który usytuowany jest na wzgórzu powyżej głównego 
budynku hotelowego, dostęp po schodach. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obi-
adokolacje w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów (wybór z menu). 
PLAŻA: żwirowa, około 10 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: w pobliżu: korty 
tenisowe, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: ograniczona ilość miejsc parkin-
gowych przy hotelu Podgorka, możliwość parkowania około 500 m od hotelu. 
Parking za opłatą około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

10

CHORWACJA  >  PODGORA

Hotel Aurora 

POŁOŻENIE: tuż przy nadmorskiej promenadzie w centrum miasta Podgora. WY-
POSAŻENIE: restauracja, kantor, Wi-Fi na recepcji, winda, aperitif bar, snack bar, 
taras, sejf na recepcji, sala TV, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
1,2-osobowe, niektóre z możliwością dostawki, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tele-
fon, balkon. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, 
około 20 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen ze słodką 
wodą, wewnętrzny basen czynny do 1.7 i od 1.9, sauna, korty tenisowe, sporty 
wodne, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i par-
asole przy basenie za opłatą, parking za opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na 
miejscu (ograniczona liczba miejsc, brak możliwości rezerwacji). 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dla dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

20DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 759 PLN/os.

CENA

od 1229 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 6 lat z 2       
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 
 − 10 % do 28. 2.

Dziecko do 3 lat bez łóżka    
i wyżywienia - BEZPŁATNIE
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• Poranna rozgrzewka
• Aquaaerobic
• Zumba 
• Zawody sportowe 
• Od bajki do bajki 
• Rodzinny czwórbój 
• Malowanie na kamieniu 
• Wybór boga Neptuna

BAWMY SIĘ I GRAJMY!
Ciesz się czasem spędzonym nad Adriatykiem. 
Czeka na Was ciekawy program 
rozrywkowo-sportowy.

Klub Neptuna Drvenik 
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców
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CHORWACJA >  DRVENIK

Hotel Antonija 

CENA ZAWIERA: anocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji.

Hotel oceniany za jeden z najlepszych,
 w stosunku ceny do jakości, w roku 2014- 2017 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny, rodzinny hotel 
położony w ośrodku wypoczynkowym 

Gornja Vala w spokojnej części miasta Drvenik. W mieście powstała nowa ścieżka 
rowerowa łącząca Drvenik z Gradacem o długości 27 km. WYPOSAŻENIE: główna 
restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, taras, winda (do przedostatniego piętra, na 
poddasze schody), parking, w pobliżu sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, 
niektóre z możliwością dostawki. Typ 1/2 PWC-B mniejszy pokój na poddaszu          
z francuskim łóżkiem, bez balkonu. Typ 1/2 PWC-A - pokoje bez balkonu. Typ 1/2+1 
PWCBM - boczny widok na morze. Typ 1/2+1 PWCBM -SW - bezpośredni widok na 
morze. Typ 1/3+1 FAMILY - pokój 4-osobowy z balkonem i orientacją na stronę 
morską. Typ 1/3+1 SUITE - pokój na poddaszu bez balkonu, pokój 2-osobowy             
i pokój z rozkładaną sofą odpowiednią dla dzieci do 12 lat. WYŻYWIENIE: śniadania 
w formie bufetu i obiadokolacje wybór z 3 menu, bufet sałatkowy. PLAŻA: żwirowa, 
około 50 m. SPORT: zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m) z jacuzzi, strefa wellness 
(wstęp od 18 lat): jacuzzi, sauna, masaże, możliwość wypożyczenia rowerów, 
sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klubu Neptu-
na od 16.6 do 8.9., Klub Seniora w terminach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 22.9. Raz 
w tygodniu muzyka na żywo przy basenie. Opłata klimatyczna około 1 EUR/os./
dzień - płatne na miejscu. Parking za opłatą około 35 HRK/dzień. Klienci BPVT mają 
10% zniżki na wodne atrakcje. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.
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Sčítejte se slevou 3 % 
při zakoupení pobytu na 14 nocí

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

Przy zakupie 
transportu lotniczego
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu

CENA
od 1049 PLN/os.

 
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Dodatkowa zniżka 3% 
na pobyty 14-dniowe.

+



102  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

CHORWACJA  >  DRVENIK

Budynek Boczny Oliva  

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowo wybudowany budynek 
Oliva (w 2017 roku), położony w ośrod-

ku wypoczynkowym Gornja Vala w spokojnej części miasta Drvenik . W mieście 
powstała nowa ścieżka rowerowa łącząca Drvenik z Gradacem  o długości 27 km. 
WYPOSAŻENIE: główna restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, taras, winda, parking za 
opłatą, w pobliżu sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 2,3-osobowe pokoje         
z nowoczesnym wyposażeniem, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, minibar, 
suszarka do włosów, sejf, z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone „SW” posiada-
ją bezpośredni widok na morze, pozostałe pokoje mają boczną orientację na stronę 
morską. Pokój 1/2 PWCM-SW (na najwyższym piętrze) - ma balkon francuski            
z bezpośrednim widokiem na morze. Pokoje w budynku bocznym są bardzie 
przestronne niż pokoje w hotelu. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu i obi-
adokolacje wybór z 3 menu, bufet sałatkowy. PLAŻA: żwirowa, około 50 m. SPORT: 
zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m) z jacuzzi, strefa wellness (wstęp od 18 lat): jacuz-
zi, sauna, masaże, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klubu Neptuna od 16.6 do 8.9., Klub Sen-
iora w terminach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 22.9. Raz w tygodniu muzyka na żywo 
przy basenie. Opłata klimatyczna około 1 EUR/os/dzień – płatne na miejscu. Park-
ing za opłatą 35 HRK/dzień. Klienci BPVT mają 10% zniżki na wodne atrakcje.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

50DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 1419 PLN/os.

 
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
 Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie 
transportu lotniczego
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych             
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez- 
pieczenia od kosztów rezygnacji.
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Aparthotel Triton 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesna, odnowiona vil-
la jest częścią Hotelu Antonija (dawniej 

Villa Antonija) położona w ośrodku wypoczynkowym Gornja Vala w spokojnej częś-
ci miasta Drvenik. W mieście powstała nowa ścieżka rowerowa łącząca Drvenik         
z Gradacem o długości 27 km. WYPOSAŻENIE: restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, 
taras, parking za opłatą, w pobliżu sklep. ZAKWATEROWANIE: nowoczesne, komfor-
towo wyposażone, klimatyzowane apartamenty: typ 1/2 BM-STUDIO - pokój 
2-osobowy, typ 1/3 BM-STUDIO i 1/3+1 B-STUDIO - pokój 3- osobowy, niektóre        
z możliwością dostawki. Typ 1/2+2 BM-AP i 1/2+2+1 BM-AP - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z 2 łóżkami, niektóre apartamenty z możliwością dostawki. Typ 1/4 
B-AP - dwie sypialnie 2-osobowe, typ 1/5 BM- dwie 2- osobowe sypialnie, pokój 
dzienny z łóżkiem. Wszystkie apartamenty wyposażone w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. WYŻYWIENIE: własne,         
2 posiłki w Hotelu Antonija – śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór            
z 3 menu, bufet sałatkowy. PLAŻA: żwirowa, około 50 m. SPORT: zewnętrzny basen 
(7x 3m x1,2m) z jacuzzi, hotelowa strefa wellness (wstęp od 18 lat), jacuzzi, sauna, 
masaże, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: 
bogaty program animacyjny Klubu Neptuna od 16.6 do 8.9., Klub Seniora w termi-
nach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 22.9. Raz w tygodniu muzyka na żywo przy basenie. 
Opłata klimatyczna około 1 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. Parking za opłatą 35 
HRK/dzień. Klienci BPVT mają 10% zniżki na wstęp na atrakcje wodne. 
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TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/własne, zużycie wody i energii, korzystanie z wy-
posażenia kuchni, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie                
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

CENA

od 619 PLN/os.

  
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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POŁOŻENIE: kameralny hotel usytuowany przy pięknej plaży w spokojnym, ma-
lowniczym miasteczku Brist, około 2 km od Gradac. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
taras, parking, Wi-Fi na recepcji i w restauracji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2,3- osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, telefon, niektóre z możliwością dostawki (łóżko turystyczne dla dzieci do 
12 lat), niektóre z balkonem lub tarasem. Pokój 1/3 PWCM znajduje się na 1 piętrze 
i nie ma balkonu. Wszystkie pokoje mają widok na morze. WYŻYWIENIE: śniadanie w 
formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, zupa lub przekąska, bufet sałatkowy, 
deser. Możliwość dokupienia obiadów - wybór z menu. PLAŻA: żwirowa z łagodnym 
zejściem do morza, odpowiednia dla dzieci, około 10 m, prysznice na plaży. SPORT: 
możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą miejscowości Gradac. INFORMACJE 
DODATKOWE: na zapytanie w BPVT możliwość wypożyczenia lodówki około 3 EUR/
dzień (ograniczona ilość), parking za dodatkową opłatą około 3 EUR/dzień. Opłata 
klimatyczna około 1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Możliwość skorzystania       
z bogatej oferty animacji w ramach Klubu Neptuna od 16.6 do 8.9 w hotelu Laguna 
w Gradacu, oddalonym około 15 minut spacerem wzdłuż morza. Zakwaterowanie 
odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. Typ 1/3 PWCM i PWCBM - pokój 
przeznaczony dla 3 osób.

CHORWACJA  >  BRIST

10

Hotel Riva 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych            
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów 
oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy – wycieczka do Medjugorje
Przejazd do jednego z najczęściej odwiedzanych sanktuariów na świecie, które 
od 1981 roku odwiedziło ponad 2 miliony pielgrzymów i turystów. Wieś uzyska-
ła światową sławę dzięki objawieniu sześciu synów Matki Boskiej na pobliskim       
wzgórzu. Droga prowadzi wzdłuż wybrzeża Riwiery Makarskiej, górzystym szlaki-
em do granicy z Bośnią i Hercegowiną. Po przekroczenie granicy, po krótkiej jeźd-
zie docieramy do miejscowości Medjugorje, której nazwa mówi nam, że znajduje 
się „między górami“. Będziecie mieli okazję odwiedzić miejsca objawień i uczest-
niczyć we Mszy Świętej w miejscowym kościele. Planowany powrót na Riwierę 
Makarską w godzinach popołudniowych. Prosimy zabrać ze sobą paszport.

DZIECKO 
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RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 909 PLN/os.

  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie 
transportu lotniczego
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu
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POŁOŻENIE: na wybrzeżu w centrum miasta Brist, nad hotelem Riva, około 2 km 
na północ od Gradacu. WYPOSAŻENIE: Wi-Fi na recepcji, w pobliżu: restauracja, 
sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/2+1 STUDIO - pokój 
2-osobowy z możliwością dostawki, typ 1/3+1 STUDIO-M - znajduje się na na-
jwyższym piętrze villi, studio z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą odpowiednią dla 2 osób, wszystkie wyposażone w aneks kuchenny, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Studia oznaczone „M” zorientowane 
są na stronę morską. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z 3 menu. PLAŻA: żwirowa, około 150 m, dostęp do plaży po schodach. SPORT: 
możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą miejscowości Gradac. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking przy villi. Klimatyzacja za opłatą 5 EUR/STUDIO/dzień. Opłata 
klimatyczna około 1 EUR/osobę/dzień - płatna na miejscu. Możliwość skorzystania 
z bogatej oferty animacji w ramach Klubu Neptuna od 16.6 do 8.9 w hotelu Laguna 
w Gradacu, oddalonym około 15 minut spacerem wzdłuż morza. Zakwaterowanie 
odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. 

Villa Marko 

150

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych             
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez- 
pieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6, w pozostałych terminach 10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6, w pozostałych terminach 5%.

Polecamy – rejs na wyspę Korcula 
Wyspa Korcula uznawana jest za najbardziej zieloną wyspę na całym Adriatyku. 
Usytuowana jest pomiędzy wyspami Hvar i Lastovo oraz Półwyspem Peljesac. 
Znajdują się tam wspaniałe miasteczka m.in. Korcula, położona w pięknej zatocz-
ce Vela Luka, czy Lumbarda – która słynie z wyjątkowej, renesansowej dzielnicy. 
Zwiedzaniu wyspy sprzyja słoneczna pogoda, która jest charakterystyczna dla tej 
części Dalmacji. W sezonie letnim możemy liczyć na bardzo wysokie temperatury 
oraz brak opadów deszczu. Wyspa uznawana jest za miejsce narodzenia słynnego 
podróżnika Marco Polo. 

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

CENA

od 1079 PLN/os.

  
  − 20 %  do 28. 2.*

  − 10 %  do 30. 4.**

    
Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Villa Lidus 

POŁOŻENIE: w spokojnej miejscowości Brist, nad hotelem Riva, około 2 km na północ 
od miejscowości Gradac. WYPOSAŻENIE: Wi-Fi BEZPŁATNE, parking, w pobliżu: res-
tauracje, sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2,3-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon, niektóre z możliwością dostawki. 
Większość pokoi z bezpośrednim lub bocznym widokiem na morzem. WYŻYWIENIE: 
śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu z możliwością dokupi-
enia obiadów (wybór z 3 menu). Śniadania, obiady i kolacje serwowane są w res-
tauracji Hotelu Riva. PLAŻA: żwirowa, około 150 m. SPORT: możliwości sportowe 
zgodnie      z lokalną ofertą miejscowości Gradac. INFORMACJE DODATKOWE: parking 
BEZPŁATNY. Możliwość skorzystania z bogatej oferty animacji w ramach Klubu 
Neptuna od 16.6 do 8.9 w hotelu Laguna w Gradacu, oddalonym około 15 minut 
spacerem wzdłuż morza. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających 
Klientów. Opłata klimatyczna około 1 EUR/os./dzień – płatna na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6, w pozostałych terminach 10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6, w pozostałych terminach 5%.

150

Polecamy – wycieczkę na wodospady Kravica
Na południu Bośni i Hercegowiny znajduje się przepiękny park krajobrazowy 
porównywany często z chorwackimi wodospadami Krka. Wody rzeki Trebizat 
tworzą tam wysokie na 25 metrów wodospady ułożone w amfiteatr co robi 
ogromne wrażenie na turystach. 

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA 
DLA DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

CENA

od 999 PLN/os.

  − 20 %  do 28. 2.*

  −10 %  do 30. 4.**

    
Dziecko do 7 lat na dostawce - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych             
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez-  
pieczenia od kosztów rezygnacji.

Apartamenty Martina, Villa Šime Miošić – Brist

na www.vitkovicetours.pl  
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Polecamy dla par POŁOŻENIE: nowoczesny hotel w malowniczej mie-
jscowości Zivogosce, około 18 km na południe od 

Makarskiej. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, bar przy 
basenie, kawiarnia, taras, kantor, sejf na recepcji za opłatą, Wi-Fi, winda, parking. 
ZAKWATEROWANIE: nowoczesne, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, balkon, TV-SAT, ekspres do kawy i herbaty, minibar, telefon, suszarka do 
włosów, sejf. Pokoje oznaczone „STD-M” są zorientowane na stronę morską. Pokój 
1/2 SWIM UP JS - pokój 2-osobowy z własnym wejściem do basenu. WYŻYWIENIE:  
2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Usługi ALL INCLUSIVE - śni-
adania, obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkohol-
owe (wino, piwo, woda mineralna, kawa, herbata). Przekąski w wybranych barach 
w wyznaczonym czasie. PLAŻA: żwirowa, w cieniu sosen, 2 km długa, około 50-200 
m, dostęp do plaży po schodach. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, leżaki 
przy basenie za opłatą, jacuzzi, sauna, masaże, aerobik, fitness, bilard, boisko spor-
towe, korty tenisowe, sporty wodne, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMAC-
JE DODATKOWE: hotel tylko dla dorosłych (minimalny wiek 16 lat). 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubez-                    
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Sensimar Adriatic Beach 

ALL 
INCLUSIVE

CHORWACJA  >  ZIVOGOSCE / ZAOSTROG

Villa Nike 

POŁOŻENIE: niedaleko plaży, około 900 m od centrum Zaostrogu - miasteczko które 
terytorialnie należy pod miejscowość turystyczną Podaca. WYPOSAŻENIE: parking, 
w pobliżu: restauracja, sklep, kantor, Wi-Fi w całym obiekcie. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, 
niektóre z możliwością aż 2 dostawek. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 
2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 4 menu. PLAŻA: żwiro-
wa, około 10 m. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking za opłatą w terminie od 1.7 do 31.8 około 3 EUR/dzień - płatny 
na miejscu. 

TRANSPORT: 

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadanie/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji..

10ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI50

CENA

od 999 PLN/os.

ZNIŻKI

  
 Dziecko do 2 lat             
bez łóżka i wyżywienia        
- BEZPŁATNIE.

CENA

od 1719 PLN/os.
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• Poranna rozgrzewka
• Aquaaerobic
• Zumba 
• Zawody sportowe 
• Od bajki do bajki 
• Rodzinny czwórbój 
• Malowanie na kamieniu 
• Wybór boga Neptuna

Ciesz się czasem spędzonym nad Adriatykiem. 
Czeka na Was ciekawy program 
rozrywkowo-sportowy.

Klub Neptuna Gradac 
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców

TO JEST
 

SUPER! 
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Hotel i Budynek Boczny Labineca 

1/2+2 SWCBM premier

100ALL 
INCLUSIVE

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: popularny kompleks w pobliżu 
plaży, około 1 km od centrum miasta. WY-

POSAŻENIE: w budynku głównym: klimatyzowana restauracja, restauracja plażowa, 
aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, sala konferencyjna, taras, Wi-Fi. ZAKWATEROWANIE: 
hotel: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, tele-
fon, minibar, suszarka do włosów, balkon, niektóre z możliwością dostawki. Typ  
1/2+2 PWCBM – pokój 2-osobowy, pokój dzienny z 2-osobową rozkładana sofą,      
2 balkony. Budynek Boczny: pokój 1/2+2 PWCB i PWCBM – bardziej przestronny 
pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat. Pokój 1/2+1 
PREMIER - bardziej przestronny pokój 2-osobowy wyposażony w nowszy sprzęt,      
z możliwością dostawki. Pokój 1/2+2 PREMIER. - dwie 2- osobowe sypialnie, pokój 
dzienny z balkonem, wyposażony w nowszy sprzęt. We wszystkich pokojach: 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, klimatyzacja. WYŻYWIENIE: 
usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, popołudniowe prze-
kąski od 16:00 do 17:00, wieczorne przekąski od 22:00 do 22:30, konsumpcja 
lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych od 10:00 do 23:00 na tarasie. 
PLAŻA: żwirowa, około 30-100 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: zewnętrzny basen 
ze słodką wodą,  wielofunkcyjne boisko (piasek), bilard, kręgle za opłatą, możliwość 
wypożyczenia rowerów za opłatą, tenis stołowy, sporty wodne. INFORMACJE DODAT-
KOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmuje również: korzystanie z basenu, leżaki i par-
asole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość), 4x w tygodniu muzyka na 
żywo, 1x tydzień kolacja dalmatyńska, korty tenisowe (przy hotelu Laguna) - 1x na 
tydzień wstęp wolny/ pokój - po uzgodnieniu w recepcji, rzutki, boisko do ko-
szykówki, siatkówka plażowa, minigolf. Bogaty program animacyjny Klubu Neptuna 
od 16.6 do 8.9, Klub Seniora w terminach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 22.9 - przy 
Hotelu Laguna. Pokoje 1/2+1 PWCBM są w pierwszej kolejności zajmowane przez   
3 osoby. Parking strzeżony za opłatą około 5 EUR/dzień, liczba miejsc parkin-
gowych ograniczona, brak możliwości rezerwacji. Parasole i leżaki na plaży za 
opłatą. Lodówka w Budynku Bocznym za opłatą około 5 EUR/dzień - na zapytanie. 
Możliwy pobyt ze śniadaniami lub 2 posiłkami. 

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy - 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłatą 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 9.6 do 15.9.

CENA

od 1413 PLN/os.

  − 15 %  do 31. 1.*

  − 10 %  do 15. 3.*

  − 5 %  do 30. 4.*

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie 
transportu lotniczego
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do15.3.

–5 %  do dnia  

SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu



110  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

  − 7 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE.

ZNIŻKI

CHORWACJA  >  GRADAC

Hotel i Budynek Boczny Laguna A, B 

pokój w hotelu Laguna

budynek boczny Laguna A

hotel Laguna

50

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: bezpośrednio przy pięknej 
żwirowej plaży, około 700 metrów od cen-

trum miasta. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym: restauracja, aperitif bar, Wi-Fi na 
recepcji BEZPŁATNE, sejf za opłatą, sala TV, taras, parking. ZAKWATEROWANIE: ho-
tel: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV, niektóre z możliwością 
dostawki. Pokoje oznaczone „K” mają klimatyzację. Budynek Boczny Laguna A: 
skromne pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV, balkon, niektóre z możli-
wością dostawki. Budynek Boczny Laguna B: skromne pokoje 2,3-osobowe, 
prysznic/wanna, WC. Pokoje 3-osobowe mają możliwość dostawki, ale nie mają 
balkonu. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. ALL 
INCLUSIVE Light: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, do obiadu i kolacji 1x 
napój (piwo, wino, woda lub sok), 1x tydzień kolacja rybna. PLAŻA: żwirowa, 1,5 km 
długości, około 50 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: korty tenisowe, sporty wodne 
zgodnie z lokalną ofertą. Bogaty program animacyjny Klubu Neptuna od 16.6 do 
8.9, Klub Seniora w terminach od 2.6 do 16.6 i od 8.9 do 22.9,  2x w tygodniu 
muzyka na żywo. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 1/2+1 są w pierwszej kolejności 
zajmowane przez 3 osoby. Pokoje 1/3+1 w pierwszej kolejności zajmowane są przez 
4 osoby. Na zapytanie łóżeczko dziecięce (dla dziecka do 3 lat) za dodatkową opłatą 
około 3 EUR/dzień, minibar około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy – 430 pln (dziecko do 12 lat 380 pln).

  Dojazd własny: 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, ubez-  
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

ALL 
INCLUSIVE LIGHT

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 999 PLN/os.

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu
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Apartamenty Roić 

POŁOŻENIE: około 300 m od centrum Gradac, w pobliżu Hotelu Laguna. WY-
POSAŻENIE: w pobliżu: restauracje, sklep, kantor, kawiarnia, parking. ZAKWATEROW-
ANIE: klimatyzowane apartament: typ 1/2 STUDIO - jeden pokój z 2 łóżkami, balkon 
z bocznym widokiem na morze, znajduje się na 2 piętrze. Typ 1/2+1 AP- TERASA 
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, znajduje się na 1 piętrze, 
wejście do apartamentu przez własny taras. Typ 1/2+1 AP-BALKON - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, balkon z orientacja na stronę morską, 
znajduje się na 2 piętrze. Typ  1/6+2 AP około 90 m² - dwie 3-osobowe sypial-
nie, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 1 osoby dorosłej lub  2 dzieci do 12 lat , 
znajduje się na 1 piętrze, balkon, orientacja na stronę morską. Każdy apartament 
wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE. 
Apartament 1/6+2 AP posiada 2 balkony i 2x WC oraz lepiej wyposażony aneks 
kuchenny. Apartament 1/6+2 AP może być również dla 4 osób jako apartament 1/4 
AP. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa z łagodnym zejściem do morza, około 150 
m. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe przy hotelu Laguna. INFORMACJE DODATKOWE: 
parking przy villi BEZPŁATNY. W apartamentach 1/2+1 rozkładana sofa odpow-
iednia jest dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat. W terminie od 16.6 do 8.9 
możliwość uczestnictwa w animacjach Klubu Neptuna w hotelu Laguna. 

150

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).  MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.. 

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w terminie od 23.6 do 
8.9 zniżka 10%.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 23.6 i od 8.9, w terminie od 23.6 do 
8.9 zniżka 5%.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 519 PLN/os.

  − 20 %  do 28. 2.*

  − 15 %  do 30. 4.**

    
Osoby na dostawce – BEZPŁATNIE (w 1/6+2 AP)

ZNIŻKI
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Apartamenty Herceg 

POŁOŻENIE: w centrum miasta Gradac, tuż przy nadmorskiej promenadzie, przy 
najpiękniejszych żwirowych plażach. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracja, sklepy, 
kawiarnie, poczta, pizzeria. ZAKWATEROWANIE: nowoczesne i bardzo komfortowe, 
klimatyzowane apartamenty położone na 1 piętrze, bezpośrednio przy nadmor-
skiej promenadzie. Typ 1/2+1 AP - sypialnia 2-osobowa z dostawką (rozkładany 
fotel - materac), pokój dzienny z aneksem kuchennym, bez balkonu, zorientowany 
na miasto, przestronny taras znajdujący się przy wspólnym wejściu do budynku. 
Typ 1/3+1 AP - sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z aneksem kuchennym i sofą 
- dostawka dla 4 osoby, duży balkon z pięknym widokiem na morze. Typ 1/6+1 
AP - wynajem całego 1 piętra, czyli apartamentów 1/2+1 AP i 1/3+1 AP w niższej 
cenie. Wszystkie apartamenty posiadają: prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, klimatyzacja. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, około 10 m, odpow-
iednia dla dzieci. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: apartamenty znajdują się w najbardziej atrakcyjnym miejscu, tuż przy 
nadmorskiej promenadzie, gdzie nie ma możliwości parkowania, strzeżone miejsca 
parkingowe znajdują się około 500 m od obiektu, w pobliżu HOTELU NEPTUN. 
Przewóz bagażu w dniu przyjazdu i wyjazdu z parkingu do/z apartamentu zapewnia 
recepcja Hotelu Neptun, gdzie goście zgłaszają się na początku i na końcu pobytu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Saudade 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, w spoko-
jnej części Gradac, w pobliżu pięknej 

żwirowej plaży, około 1 km od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana res-
tauracja, restauracja a la carte, aperitif bar, taras, sejf na recepcji, parking BEZ-
PŁATNY, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, minibar, sejf, z 
możliwością dostawki (rozkładany fotel). Pokój STANDARD około 26 m², w bocznych 
częściach hotelu, pokoje PREMIUM około 32 m² z orientacja na stronę morską. 
Pokój 1/2+1 PANORAMA około 42 m², sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą, z orientacja na stronę morską, na najwyższym piętrze hotelu.  WYŻY-
WIENIE: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu. PLAŻA: żwirowa, 
około 10 m, ze stopniowym zejściem do morza, odpowiednia dla dzieci. Leżaki i 
parasole na plaży hotelowej BEZPŁATNE (ograniczona ilość). SPORT: w ramach ho-
telowego centrum welllness - fitness BEZPŁATNE, masaże za opłatą, sporty wodne 
zgodnie z lokalna ofertą. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 430 PLN (dzieci do 12 lat 380 PLN).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

1010DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 709 PLN/os.

CENA

od 2769 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 7 % do 28. 2.

 − 5 % do 30. 4.

Dziecko do 12 lat na do-
stawce – BEZPŁATNIE (w 
wybranych terminach).



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  113

CHORWACJA  >  GRADAC

Pensjonat Posejdon 

10

POŁOŻENIE: na brzegu pięknej żwirowej plaży, w pobliżu centrum miasta Gradac. 
WYPOSAŻENIE: restauracja, kawiarnia, bar, w pobliżu: kantor, sklep, parking. ZAK-
WATEROWANIE: mniejsze klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
lodówka, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon, z możliwością dostawki. Podczas 
korzystania z dostawki pokoje stają się mniej przestronne. W pokojach nie ma 
ręczników. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z menu z bufetem sałatkowym. 3 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiad i kolacja 
wybór z menu z bufetem sałatkowym. PLAŻA: żwirowa, odpowiednia dla dzieci, 
pensjonat położony tuż przy plaży. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną 
ofertą, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: goście pensjonatu Posejdon mogą 
korzystać z wewnętrznego basenu Hotelu Neptun, oddalonego około 50 m. Zak-
waterowanie odpowiednie dla mniej wymagających klientów. Opłata klimatyczna 
około 1,2 EUR/os./dzień. - płatna na miejscu. Parking za dodatkowa opłatą około 
3 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy – 430 pln (dziecko do 12 lat 380 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez- 
pieczenia od kosztów rezygnacji.

Gradac
Gradac jest kurortem turystycznym położonym w pobliżu Makarskiej, w połowie 
drogi pomiędzy Splitem i Dubrownikiem. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, 
rybołówstwem i uprawą oliwek, a od niedawna również turystyką. Obszar ten  
był zamieszkiwany już w czasach starożytnych, ale pierwsza wzmianka jako                  
o mieście pochodzi z 1649 roku. Obecnie jest znanym kurortem turystycznym 
posiadającym restauracje i atrakcje turystyczne. Znajduje się tu szereg pięknych 
plaż, gdzie można się kąpać, opalać lub relaksować w cieniu sosen. Najsłynniejszą 
plażą w Gradac jest Gornja Vala. W Gradacu znajdują się także liczne znaleziska 
archeologiczne z czasów rzymskich, średniowiecza oraz innych okresów sięga-
jących współczesności.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

 
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 999 PLN/os.
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CHORWACJA  >  GRADAC

Hotel Neptun 

100 PLÁŽ  
PRO DĚTI

POŁOŻENIE: w pobliżu pięknej żwirowej plaży, około 50 m nad pensjonatem Pose-
jdon, niedaleko centrum Gradac. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar (czynny 
od 7:00 do 22:00), Wi-Fi BEZPŁATNE, w pobliżu: kantor, sklep, parking. ZAKWATE-
ROWANIE: klimatyzowane pokoje 2,3-osobowe, prysznic/wanna, WC, lodówka, TV-
SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon lub loggia, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje 
3-osobowe są bardziej przestronne, z możliwością dostawki, zdolne pomieścić           
4 osobową rodzinę. W pokojach nie ma ręczników. WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki - śni-
adania w formie bufetu, obiady/kolacje wybór z menu z bufetem sałatkowym. 
PLAŻA: żwirowa, około 100 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: mały wewnętrzny 
basen z jacuzzi (otwarty codziennie od 9:00 do 18:00), sporty wodne zgodnie           
z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 1/2+1 są w pierwszej kolejności 
zajmowane przez 3 osoby. Opłata klimatyczna około 1,2 EUR/os./dzień - płatna na 
miejscu. Parking za dodatkową opłatą 3 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/10/11/14 nocy – 430 pln (dziecko do 12 lat 380 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez- 
pieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy – wycieczkę nad Jeziora Baczyńskie 
Jeziora Baczyńskie to grupa połączonych z sobą krasowych, słodkowodnych 
jezior na północ od miejscowości Ploce. Maksymalna głębokość osiąga tu 28 
m. Powierzchnia jezior leży tuż nad poziomem morza, podczas gdy dno znajdu-
je się pod poziomem morza. Jeziora otoczone są łąkami i sadami. Na nizinnym               
wybrzeżu znajduje się kilka małych plaży i obszary porośnięte wodną roślinnoś-
cią. Jezioro odpływa sztucznym kanałem do zatoki w miejscowości Ploce. 

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1079 PLN/os.

Przy zakupie 
transportu lotniczego 
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu
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CHORWACJA  >  KLEK / SUPETAR

Apartamenty Bonaca 

POŁOŻENIE: kompleks apartamentów w miejscowości Klek, położonych wśród 
śródziemnomorskiej roślinności, przy pięknej żwirowej zatoce, na południe od 
Gradac. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, letni taras z grillem i bar-
em - możliwość grillowania we własnym zakresie-BEZPŁATNIE, kantor, sejf, inter-
net na recepcji. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/4 AP- dwie 
2-osobowe sypialnie i mini kuchnia, znajduje się na parterze. Typ 1/2+2+1 AP - syp-
ialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, z możliwością dost-
awki. W każdym apartamencie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, balkon lub taras. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość zakwaterowa-
nia w apartamencie 1/2+2+1 w Villi Bonaca, w której znajdują się 2 apartamenty 
na parterze i dwa na piętrze. We wszystkich apartamentach możliwość dostępu 
do Wi-Fi BEZPŁATNIE. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia na miejscu 
śniadań, obiadów lub kolacji - śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje wybór             
z 4 menu. PLAŻA: żwirowa, około 200-250 m. SPORT: betonowe korty tenisowe, 
tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych BEZPŁATNE, plac zabaw przy 
letnim tarasie, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: 
parking w bezpośrednim sąsiedztwie apartamentów za opłatą około 3 EUR/dzień 
- płatne na miejscu.  Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00. Rezydent BPVT 
nie dojeżdża do Klek (kontakt telefoniczny). Możliwy pobyt z psem za dodatkowa 
opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 16.6 i od 1.9.
**ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 16.6 do 1.9.

200

POŁOŻENIE: ośrodek turystyczny Velaris składa się z hotelu Amor **** oraz paw-
ilonów Vrilo *** i Vlacica ***, położony w sosnowym lesie, około 1 km od centrum 
miasta. WYPOSAŻENIE: restauracja, plażowa restauracja, aperitif bar, snack bar, ka-
wiarenka internetowa, taras, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sala konferencyjna. Ho-
tel Amor ma własna recepcję. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, niektóre z możliwością 
aż 2 dostawek dla dzieci do 12 lat (rozkładana sofa). Typ 1/2+2 SUITE – sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 dzieci do 12 lat. Apartament 
SUITE znajduje się na piętrze, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do 
włosów. Pokoje oznaczone „SUITE” oraz „SU” znajdują się w hotelu Amor, dodat-
kowo posiadają Wi-Fi BEZPŁATNE oraz minibar i sejf. Pokoje oznaczone „ST” zna-
jdują się w pawilonach Vrilo *** i Vlacica ***. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu. PLAŻA: piaszczysto-żwirowa, około 50-200 m, prysznice na plaży, 
leżaki i parasole za opłatą. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, sporty wodne, 
boisko do gier zespołowych, plac zabaw, centrum wellness: fitness, masaże, sauna, 
jacuzzi, zewnętrzny basen ze słodką wodą oraz basen dla dzieci w hotelu Amor. 
INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą około 3 EUR/dzień – płatny na miejscu. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień – płatne 
na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).  MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Velaris Resort /

hotel AMOR****

pokój w hotelu AMOR

50
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN

CENA

od 349 PLN/os.

CENA

od 1329 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI
 − 15 % do 1. 5.*

 − 10 % do 1. 3.**

− 5 %    do 1. 5.**

.Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

Apartamenty Dubra – Komarna na www.vitkovicetours.pl  
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CHORWACJA  >  BOL

Hotel Bluesun Bonaca 

ALL 
INCLUSIVE 200

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: resort typu pawilonowego, na 
łagodnym wzgórzu, otoczony zielenią, około 

900 m od miasteczka Bol. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, restauracja 
plażowa, aperitif bar, kawiarenka internetowa, kantor, sejf, sala TV, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, sklep z pamiątkami. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, sejf. Pokoje „SU” są bardziej 
przestronne z możliwością dostawki. Pokój 1/2+2 PWCBM - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 14 lat.WYŻYWIENIE: 
usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, późne śniadanie kon-
tynentalne, popołudniowa i późna przekąska, pokazy gotowania. Od 10:00 do 
24:00 konsumpcja lokalnych lanych alkoholowych i bezalkoholowych napoi. PLAŻA: 
żwirowa, około 200 m. W odległości około 600 m od hotelu słynna żwirowo - pi-
aszczysta plaża Zlatni Rat, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: ze-
wnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, 
boisko do gier zespołowych, fitness, plac zabaw, animacje dla dzieci i dorosłych, 
sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLU-
SIVE obejmują: korty tenisowe (1h/pokój/dzień), możliwość wypożyczenia rowerów 
(max.6h/tydzień/os.) - po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji, tenis stołowy, 
wielofunkcyjne małe boisko, siatkówka plażowa, kręgle, fitness, leżaki i parasole 
przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość), animacje. Wymagany formalny strój 
do kolacji (panowie - długie spodnie). Przy zakupie pobytu do 31.12.2017 wstęp do 
wellness Hotelu Elaphusa (wewnętrzny basen, sauna, strefa relaksu) BEZPŁATNY. 
Parking BEZPŁATNY. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1459 PLN/os.

 
  − 10 %  do 31. 1.

  

    
Dziecko do 14 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty 8 i więcej nocy 

w terminie do 30.6 i od 25.8.

+

Hotel Bretanida – Bol na www.vitkovicetours.pl  
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CHORWACJA  >  VRBOSKA

Senses resort Vrboska 

50 WELLNESS

Vrboska
Vrboska to najmniejsze miasteczko na Hvarze, jest wyjątkowe ze względu na 
swoje geograficzne położenie w głębi zatoki, pośród gęstego sosnowego lasu, 
dziedzictwa kulturowego z zaznaczeniem gotyckiego, renesansowego i baroko-
wego stylu, architektury otaz krętymi uliczkami. Miasteczkoa posiada we wnętrzu 
zatoki przepiękną wysepkę powiązaną z lądem mosteczkami i z tego też powodu 
nazywaną „Małą Wenecją”. 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: odnowione pawilony hotelowe 
(wcześniej Pawilony Adriatic) otoczone sos-

nowym laskiem, na wschód od miasta Vrboska, około 2 km chodnikiem wzdłuż 
morza, położone przy najpiękniejszych plażach wyspy Hvar. WYPOSAŻENIE: restau-
racja, taras, cafe bar, bar na plaży, sala konferencyjna, sala TV, parking BEZPŁATNY, 
Wi-Fi w całym kompleksie BEZPŁATNE, recepcja w budynku głównym. ZAKWATE-
ROWANIE: nowoczesne klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-
SAT, Wi-Fi, minibar, balkon, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obi-
adokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, naturalna, około 50 -100 m, plaża 
Soline z grubego piasku, około 2 minuty pieszo. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką 
wodą, taras z leżakami i parasolami (ograniczona ilość), wellness & SPA: sauna 
fińska, jacuzzi, masaże, fitness, boisko do gier zespołowych, siatkówka plażowa, 
minigolf, tenis stołowy, plac zabaw, korty tenisowe, możliwość wypożyczenia row-
erów. INFORMACJE DODATKOWE: możliwość wypożyczenia ręczników na basen za 
opłatą. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

 

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE KLIMATYZACJA

PLAŻA DLA 
DZIECI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

  
  − 10 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1419 PLN/os.
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CHORWACJA  >  JELSA

Hotel i Apartamenty Adriatiq Fontana Resort /

100

Apartamenty Comfort**

Apartamenty Deluxe****

POŁOŻENIE: hotel typu pawilonowego i apartamenty**/****, dwukondygnacyjne 
pawilony, około 300 m od miasteczka Jelsa. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, 
kantor, sejf, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: hotel: typ 1/2+1 
PWCM-COMFORT - odnowione 2-osobowe pokoje, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, suszarka do włosów, z orientacją na stronę morską z francuskim oknem 
(pokoje z tarasem na zapytanie). Typ 1/2 PWCBM-CLASSIC - pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, z orientacją na stronę morską, balkon lub 
taras. Apartamenty:  typ 1/2+1 AP COMFORT -  jeden pokój z 3 łóżkami. Typ 1/2+2+1 
AP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, z możliwością 
dostawki. Typ 1/4+2+1 AP - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 osób, z możliwością dostawki. Każdy apartament wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon. Apartamenty COMFORT ** mają 
wentylator. Apartamenty DELUXE ****, są klimatyzowane, posiadają suszarkę do 
włosów, kuchenkę mikrofalową, DVD, ekspres do kawy. Typ 1/2+2+1 AP - DELUXE 
dodatkowo wyposażony jest w pralkę i zmywarkę. WYŻYWIENIE: hotel: śniadania       
i obiadokolacje w formie bufetu, z możliwością dokupienia usług All Inclusive Light 
(do obiadu i kolacji: woda, sok, czerwone lub białe wino, piwo). Apartamenty: 
własne, z możliwością dokupienia śniadań, obiadów i kolacji. PLAŻA: mała żwirowa, 
naturalna, płyty betonowe, około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny 
basen z wodą morską, fitness, korty tenisowe, animacje w lipcu i sierpniu, tenis 
stołowy, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość). INFORMAC-
JE DODATKOWE: w budynku głównym znajduje się tylko restauracja, bar i siłownia. 
Usługi ALL INCLUSIVE Light obejmują również: fitness, Wi-Fi BEZPŁATNE (kod 
dostępu na recepcji), muzyka na żywo 1-3 x w tygodniu, 1x w tygodniu kolacja 
dalmatyńska, parking. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 
3 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 8 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

   Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: hotel: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. Aparta-
menty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 
1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI
BEZPŁATNE

  − 10 %  do 28. 2.

  

 Hotel : dziecko do 12 lat na dostawce z 2 dorosłymi           
- BEZPŁATNIE  

Apartamenty : dziecko do 2 lat bez łóżka - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Hotel 

od 1379 PLN/os.

Apartamenty 

od 599 PLN/os.

Dodatkowa zniżka 3% 
na pobyty 10 i więcej nocy w termi-
nie od 9.6 do 21.7 (dotyczy hotelu)

+
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CHORWACJA  >  JELSA / STARI GRAD

Hotel Hvar 

ALL 
INCLUSIVE 100

POŁOŻENIE: na łagodnym wzgórzu, otoczony zielenią około 500 metrów od mias-
teczka Jelsa. WYPOSAŻENIE: 204 pokoje, klimatyzowana restauracja, restauracja 
plażowa, aperitif bar, salon kosmetyczny, kantor, sejf na recepcji za opłatą, dancing 
na tarasie, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sala TV, winda, parking. ZAKWATEROWAN-
IE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, wentylator, niektóre pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki. 
WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, usługi ALL IN-
CLUSIVE - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, popołudniowe przekąski - 
ciastko, kawa (od 16:00 do 17:00), konsumpcja lokalnych alkoholowych i bezalko-
holowych napoi od 10:00 do 23:00 w barze przy basenie, 1x w tygodniu kolacja 
dalmatyńska. PLAŻA: żwirowa, naturalnie kamienista, piaszczysta około 100-150 m, 
prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen 
z morską wodą, wewnętrzny basen z morską wodą (nieczynny w terminie od 16.6 
do 16.9), masaże, fitness BEZPŁATNIE, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf za 
opłatą, animacje dla dzieci od 16.6 do 16.9, możliwość wypożyczenia rowerów, 
1-3x w tygodniu program wieczorny. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy 
basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r. poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: klimatyzacji - na zapytanie oraz ubez- 
pieczenia od kosztów rezygnacji. 

Hotel Arkada 

50

POŁOŻENIE: około 800 m od miasteczka Stari Grad. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
aperitif bar, kantor, winda, sejf, Wi-Fi przy basenie i w lobby barze BEZPŁATNE, 
dancing na tarasie. ZAKWATEROWANIE: pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
balkon, TV-SAT , telefon, niektóre pokoje z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, naturalnie kamienista, 
płyty betonowe, około 50-100 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży 
za opłatą. SPORT: wewnętrzny basen z morską wodą (nieczynny w lipcu i sierp-
niu), zewnętrzny basen z morską wodą, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość), fitness, w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, 
boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: możliwość transportu łódką 
do miejscowości Stari Grad za opłatą. Parking BEZPŁATNY. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

WEWNĘTRZNY
BASEN

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA

od 1149 PLN/os.

CENA

od 1119 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

 
Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE 
(w wybranych terminach)

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 28. 2.

   − 5 % do 31. 3.

Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

Dodatkowa zniżka 3% 
na pobyty 10 i więcej nocy

+
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Hotel i Budynek Boczny Lavanda 

50ALL 
INCLUSIVE LIGHT

POŁOŻENIE: hotel i budynek boczny położone są około 800 m od centrum Stari 
Grad, w pobliżu hotelu Arkada. WYPOSAŻENIE: restauracje, aperitif bar, sejf, taras, 
kantor, Wi-Fi przy basenie i lobby barze BEZPŁATNE, winda w hotelu, parking. 
ZAKWATEROWANIE: pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, 
telefon, niektóre z możliwością dostawki. Pokój 1/2+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, 
wspólny prysznic/wanna, WC. Pokoje oznaczone „HOT” znajdują się w głównym 
budynku, „DEP” pokoje w budynku bocznym. Pokoje w hotelu dodatkowo posi-
adają klimatyzację. Pokoje 1-osobowe nie posiadają klimatyzacji. WYŻYWIENIE: ALL 
INCLUSIVE Light - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, do obiadu i kolacji 
lokalne lane napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Dla dzieci w wyznaczonych godzi-
nach lody. PLAŻA: naturalna, kamienista, płyty betonowe, żwirowa, około 50 m, 
prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen 
ze słodką wodą, basen dla dzieci, minigolf, tenis, tenis stołowy, boisko do gier 
zespołowych, fitness, plac zabaw, możliwość wypożyczenia skuterów. INFORMACJE 
DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA  >  STARI GRAD / HVAR

Hotel Sirena 

POŁOŻENIE: hotel typu pawilonowego, położony w spokojnej części Wyspy Hvar, 
około 2 km od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym: recepcja, res-
tauracja, kawiarenka internetowa, sala TV, sejf na recepcji za opłatą, bar na plaży, 
Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, taras, parking. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon, z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone 
„AC” posiadają klimatyzację. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje          
w formie bufetu. Usługi ALL INCLUSIVE - śniadania, obiady i kolacje w formie bufe-
tu, kawa, lokalne napoje alkoholowe, lane piwo, wino i napoje bezalkoholowe od 
10:00 do 22:00. PLAŻA: naturalna, płyty betonowe, około 50-200 m. SPORT: tenis 
stołowy, mini fitness, możliwość wypożyczenia rowerów, animacje dla dzieci i dor-
osłych, centrum nurkowania, sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: opłata rejestracyjna około 1 EUR/os./pobyt - płatne na miejscu. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień, możliwość 
pobytu z psem około 8 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 630 pln (dziecko do 12 lat 580 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.                 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiąz-
kową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187   
i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

 

50ALL 
INCLUSIVE

Stari Grad   
Stari Grad to najstarsze miasto na wyspie. W tym samym roku, 384 p.n.e., kiedy            
w Tracji rodził się ten sławny filozof grecki Arytoteles, Grecy z wyspy Parosa na Morzu 
Egejskim, założyli miasto na wyspie Hvar, które nazwali Faros. Historyczne serce wy-
spy Hvar, antyczne Faros (Stari Grad), zbudowane jest w miejscu, gdzie głęboki morski 
zalew przechodzi w urodzajne ziemie. Miasto otoczone jest sosnowymi lasami, gdzie 
powietrze jest odświeżające, a sen krzepiący. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu 
był przez stulecia przytułkiem dla marynarzy, a obecnie jest obowiązkową przystanią 
dla żeglarzy pływających po Adriatyku. 

DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1159 PLN/os.

CENA

od 1239 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE     
(w wybranych terminach).

ZNIŻKAZNIŻKI

Dziecko 12 lat z 2          
dorosłymi - BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  VIS / TRPANJ

Apartamenty Jadranka a Volarević 

POŁOŻENIE: w pięknej miejscowości Trpanj. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracja, 
sklep, kantor, możliwość korzystania z grilla BEZPŁATNIE, pralka za opłatą. ZAKWA-
TEROWANIE: Ap. Jadranka: pokoje 2,3-osobowe z możliwością dostawki (rozkładany 
fotel), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Apartament 1/3+2 
AP - dwie sypialnie 2-osobowe, z możliwością dostawki, aneks kuchenny, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Klimatyzacja za dodatkową opłatą. 
Ap. Volarevic: typ 1/2+2 AP – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2-osobową 
rozkładaną sofą. Apartament 1/3+2 AP – sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny 
z 2-osobową rozkładaną sofą, aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, taras lub balkon. Apartamenty oznaczone „K” są klimatyzowane i znajdują 
się na piętrze. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań i obiadokol-
acji (wyżywienie kontynentalne). PLAŻA: żwirowa, około 100 m. SPORT: możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: śniadań, obiadokolacji, klimatyzacji (w Villi Jadranka) oraz 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100

Hotel Issa 

plaża na wyspie Vis

30

POŁOŻENIE: na brzegu zalesionego cyplu jednej z mniejszych dalmatyńskich wysp, 
około 800 m od centrum miasta Vis. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, sala 
TV, kantor, winda, parking, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze BEZPŁATNE, sejf, 
taras. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Pokój 1/2+1 PWCBM-AC posiada 
klimatyzację. WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki w formie bufetu (obiady w Hotelu Tamaris, 
około 800 m. PLAŻA: żwirowo - kamienista, płyty betonowe, około 30 m, prysznice 
i leżaki na plaży za opłatą. SPORT: korty tenisowe, siatkówka plażowa, minigolf, 
boisko sportowe, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: 
Rezydent BPVT nie dojeżdża do Vis (kontakt telefoniczny). Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).           
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Volarević

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 979 PLN/os.

CENA

od 479 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 15. 2.

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 12 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE 
(w wybranych terminach)

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 3 lat bez łóżka 
– BEZPŁATNIE

Bungalowy Milna – Vis  na www.vitkovicetours.pl  
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CHORWACJA  >  TRPANJ 

Hotel Faraon 

30ALL 
INCLUSIVE

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: przy pięknej, żwirowej plaży na 
półwyspie Peljesac w miasteczku Trpanj. 

WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, bar przy basenie, sala TV, sala konferen-
cyjna, sejf za opłatą, Wi-Fi BEZPŁATNE, hotel nie ma windy. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do 
włosów, balkon, z możliwością dostawki (odpowiednia dla dzieci do 12 lat). Pokoje 
PREMIER są bardziej przestronne, wyposażone w nowocześniejszy sprzęt, położone 
w budynku najbliżej morza. Pokoje COMFORT-BM zorientowane są na stronę mor-
ską. Pokoje COMFORT-B znajdują się z bocznej strony hotelu. Pokój 1/2+2 FAMILY 
–BM - dwie sypialnie 2-osobowe z balkonem, jedna z orientacją na park, druga za 
stronę morską. Dostęp do pokoi po schodach. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufe-
tu. Usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, popołudniowe prze-
kąski, kawa, herbata, ciastka od 16.00 do 17.00, lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe od 10.00 do 23.00. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, stopniowe zejście do 
wody, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny 
basen i basen dla dzieci ze słodką wodą, tenis stołowy, aerobik, możliwość wypoży-
czenia rowerów i kajaków. INFORMACJE DODATKOWE: usługi All Inclusive obejmują 
również: leżaki i parasole przy basenie (ograniczona ilość), animacje dla dzieci            
i dorosłych, 2x w tygodniu muzyka na żywo. Parking przy hotelu (ograniczona 
liczba miejsc) za opłatą około 5 EUR/dzień. Na zapytanie lodówka za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln)

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/10/11/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/usługi All Inclusive, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.      
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiąz-
kową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187   
i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 9.6 do 15.9.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN KLIMATYZACJA

  
  − 15 %  do 15. 2.*

  − 10 %  do 15. 3.*

    
Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1479 PLN/os.

Przy zakupie 
transportu lotniczego 
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 15. 3.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu
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CHORWACJA  >  OREBIĆ 

Hotel

Ville

Budynek boczny

Hotel, Villa i Budynek Boczny Bellevue 

Pokoj v hotelu

30

POŁOŻENIE: odnowiony kompleks hotelowy, w spokojnej okolicy, około 600 m na 
zachód od Orebić. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym: klimatyzowana restaura-
cja z tarasem (dla Gości hotelu i villi), restauracja Rondela z tarasem (dla Gości 
budynku bocznego), “Piano” bar z tarasem, sejf, Wi-Fi w całym kompleksie BEZ-
PŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: hotel: nowoczesne, klimatyzowane pokoje 
2- osobowe, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, LCD TV-SAT, telefon, 
minibar, sejf, niektóre z balkonem, z możliwością dostawki (na zapytanie). Villa: 
nowoczesne klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon, TV-
SAT, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów, sejf, balkon 
lub taras, z możliwością aż 2 dostawek (rozkładana sofa). Pokój 1/4+1 PWCBM-SU 
- dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną sofą. Budynek Boczny: 
nowoczesne, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, suszarka do 
włosów, TV-SAT, telefon, balkon, z możliwością dostawki (rozkładany fotel - łóżko 
turystyczne). WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE Light - pełne wyżywienie w formie 
bufetu. Do obiadu i kolacji lokalne lane napoje: piwo, wino, bezalkoholowe napoje. 
Możliwość zakwaterowania z 2 posiłkami. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 30 
m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką 
wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, plac zabaw, animacje, boisko 
do gier zespołowych, sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość), na plaży za 
opłatą. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Budynek boczny

ALL 
INCLUSIVE LIGHT

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

Przy zakupie 
transportu lotniczego 
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

LOTNICZE

wylotu

  − 15 %  do 28. 2.

  − 10 %  do 31. 3.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Hotel, Villa 

od 1509 PLN/os.
Apartamenty 

od 1499 PLN/os.
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Hotel Orsan  

50

POŁOŻENIE: w urokliwej zatoce, około 1 km od centrum miejscowości Orebić. WY-
POSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, sejf na recepcji, parking BEZPŁATNY, 
winda, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, LCD TV-SAT, telefon, balkon, z możliwością dostawki. 
Większość pokoi typu PWCBM oferuje piękny widok na morze i mury starego mi-
asta Korcula. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. Usługi ALL INCLUSIVE Light 
- śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, do obiadu i kolacji lokalne lane napoje 
alkoholowe (czerwone i białe wino, piwo) i bezalkoholowe. PLAŻA: żwirowa, około 
50 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen z wodą morską, sporty wodne 
zgodne z lokalną ofertą, plac zabaw, w pobliżu: korty tenisowe, siatkówka plażowa. 
INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona 
ilość), na plaży za opłatą. Pokoje 1/2+1 w pierwszej kolejności zajmowane są przez 
3 osoby. Na zapytanie lodówka za dodatkową opłatą około 40 HRK/dzień – płatna 
na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln).

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/usługi ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

ALL 
INCLUSIVE LIGHT

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego           
i zakwaterowania 
proponujemy              
dodatkowe zniżki 

Nie można łączyć ze zniżką  
za wczesny zakup 

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do dnia  

 SPECJALNE CENY 

AUTOKAROWE

wyjazdu

  − 15 %  do 28.2.

  − 10 %  do 31. 3.

  − 5 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1251 PLN/os.
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CHORWACJA  >  WYSPA KORCULA

Hotel Park /

POŁOŻENIE: w zatoce, około 500 m od starego miasta Korcula. WYPOSAŻENIE: res-
tauracja, kawiarnia, kantor, sejf na recepcji za opłatą , Wi-Fi na recepcji i w lobby 
barze, sala TV, przechowalnia rowerów, taras. ZAKWATEROWANIE: typ 1/2 PWC** 
- pokój 2-osobowy, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon. Typ 1/2+1 PWCBM*** - 
z możliwością dostawki, balkon. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki w formie bufe-
tu. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 100 m. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, 
minigolf, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFOR-
MACJE DODATKOWE: parking za opłatą około 8 EUR / dzień, możliwy pobyt z psem 
(do 15 kg) za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień – płatne na miejscu. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 530 pln (dziecko do 12 lat 480 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100

Apartamenty Port 9 

POŁOŻENIE: apartamenty (dawniej Korkyra Gardens) otoczone zielenią, około 2 km 
od zabytkowego miasta Korcula. WYPOSAŻENIE: główna restauracja, bar z prze-
kąskami, aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, taras. ZAKWATEROWANIE: odnowione 
klimatyzowane apartamenty: typ 1/A2+2 AP - sypialnia 2-osobowa, typ 1/C3+2 
AP - sypialnia 2-osobowa z możliwością dostawki (rozkładana sofa), typ 1/B4+2 AP 
- dwie sypialnie 2-osobowe. W każdym pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, 
wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, Wi-Fi  BEZ-
PŁATNE, suszarka do włosów, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością 
dokupienia 2 posiłków w formie bufetu lub All Inclusive Light - pełne wyżywienie 
w formie bufetu, do posiłków lokalne lane napoje alkoholowe i bezalkoholowa 
(piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, płyty betonowe, 
około 80-100 m, prysznice na plaży. SPORT: 3 zewnętrzne baseny z wodą morską 
i   słodką, basen dla dzieci, tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do gier zespołowych, 
minigolf, plac zabaw, animacje dla dzieci, możliwości sportowe zgodnie z lokalną 
ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie za opłatą. Z zatoki 
Bon Repos są bardzo dobre połączenia statkiem do miasta i wyspy Korcula oraz 
plaży FKK na wyspie Badija. Opłata za sprzątanie końcowe około 30 EUR/aparta-
ment - płatne na miejscu. Możliwy pobyt z małym psem za dodatkową opłata około 
10 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 530 pln (dziecko do 12 lat 480 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPI-
ENIA: 2 posiłków, All Inclusive Light oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

100ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM

CENA

od 909 PLN/os.

CENA

od 589 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 28. 2.

 − 10 % do 30. 4.

Dziecko do 7 lat z 2 do-
rosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 28. 2.

 − 10 % do 30. 4.

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
– BEZPŁATNIE
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Hotel Port 9 

100

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: odnowiony hotel (dawniej Bon 
Repos), hotel typu pawilonowego 

położony w otoczeniu zieleni, około 2 km od starego miasta Korcula. WYPOSAŻENIE: 
restauracja główna, aperitif bar, lobby bar, kantor, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking 
BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar, balkon, 
niektóre z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Pokój 1/2+2 FAMILY - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa), typ 2+2 
JUNIOR SUITE - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą. WYŻYWIENIE: 
2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, usługi All Inclusive Light- 
pełne wyżywienie w formie bufetu, do obiadu i kolacji lokalne napoje alkoholowe     
i bezalkoholowe (piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: kamienista, żwirowa, płyty be-
tonowe, około 100 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, 
tenis stołowy, korty tenisowe, plac zabaw, animacje, minigolf, możliwość wypoży-
czenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole na plaży za opłatą. Możli-
wy pobyt z małym psem za dodatkową opłata około 10 EUR/dzień - płatne na 
miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 530 pln (dziecko do 12 lat 480 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.     
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiąz-
kową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187  
i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

ALL 
INCLUSIVE LIGHT

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY POBYT 
Z PSEM

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA

od 1429 PLN/os.

  
  − 15 %  do 28. 2.

  − 10 %  do 30. 4.

    
Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Hotel Adria – Vela Luka  na www.vitkovicetours.pl  
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CHORWACJA  >  MLJET / SLANO

Hotel Odisej 

POŁOŻENIE: : wyspa na północ od Dubrownika, na skraju Parku Narodowego Mljet, 
otoczony laskiem sosnowym, w pobliżu dwóch pięknych jezior, na skraju małego 
portu Pomena. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar na plaży, pizzeria, aperitif bar, kan-
tor, sejf, sala TV, winda, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka 
do włosów, niektóre z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 2 posiłki, 3 posiłki           
w formie bufetu w głównej restauracji. PLAŻA: naturalnie żwirowa, płyty betonowe, 
około 50 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen 
dla dzieci, fitness BEZPŁATNE, sauna, masaże, sporty wodne, możliwość wypoży-
czenia rowerów i skuterów, leżaki przy basenie i na plaży BEZPŁATNE (ogran-
iczona ilość). INFORMACJE DODATKOWE: idealne miejsce dla miłośników przyrody, 
kolarstwa i sportów wodnych. Wstęp do PN nie jest zawarty w cenie - 17 EUR/
os (czerwiec-wrzesień), 10 EUR/os (pozostałe terminy) - płatne na miejscu. Opła-
ta klimatyczna około 3 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Promy na wyspę Mljet 
wypływają z Dubrownika (tylko dla transportu pasażerskiego), a także z półwyspu 
Peljesac (Prapratno). Rezydent BPVT nie dojeżdża na Wyspę Mljet (kontakt telefon-
iczny). Dla klientów z transportem autokarowym zapewniony jest transferu z portu 
w Trsteniku do Pomeny, koło Hotelu Odisej. Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 650 pln (dziecko do 12 lat 600 pln).

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubez- 
pieczenia od kosztów rezygnacji.

50

Grandhotel Admiral 

50 WELLNESS

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: luksusowy hotel, bezpośred-
ni przy plaży. WYPOSAŻENIE: restaurac-

ja, restauracja plażowa, aperitif bar, pizzeria, cukiernia, klub nocny, salon kosme-
tyczny, sejf, winda, parking BEZPŁATNY, garaż za opłatą. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, 
suszarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, prysznice na plaży. 
SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen z morska wodą, wellness, fitness, jacuzzi, 
sauna, boisko do gier zespołowych, siatkówka plażowa, korty tenisowe, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: Rezydent BPVT nie dojeżdża do hotelu (kontakt 
telefoniczny). Leżaki i parasole BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie od 7.6 do 4.10.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM
WI-FI
BEZPŁATNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 869 PLN/os.

CENA

od 2279 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 31. 1.

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 13 lat na 
dostawce z 2 dorosłymi    
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 31. 1.

 − 10 % do 28. 2.*

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
i wyżywienia - BEZPŁATNIE
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Hotel Vis 

30

POŁOŻENIE: w jednej z najpiękniejszych zatok na półwyspie Lapad, 4 km na północ 
od centrum Dubrownika. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, restauracja 
plażowa, aperitif bar, sklep z pamiątkami, sejf, sala TV, dancing na tarasie. ZAK-
WATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, 
TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE, z możliwością dostawki. 
Pokój 1/2+1 PWCBM-SU jest bardziej przestronny i ma 3 łóżka. WYŻYWIENIE: śni-
adania i obiadokolacje w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, odpowiednia 
dla dzieci. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, sporty wodne, możliwość wypoży-
czenia skuterów i rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: 1/2+1 PWCBM-SU - sprzedaż 
na zapytanie. Rezydent BPVT nie dojeżdża do Dubrownika (kontakt telefoniczny).

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA  >  MLINI/ DUBROWNIK

Villa Mlini 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: luksusowe ville, około 200 m 
od centrum Mlini, około 10 km od 

Dubrownika. WYPOSAŻENIE: możliwość korzystania z infrastruktury hotelu Astarea: 
restauracja, aperitif bar, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking (przy hotelu Astarea). 
ZAKWATEROWANIE: luksusowe, klimatyzowane apartamenty: typ 1/2 –sypialnia 
2-osobowa, typ 1/3 AP i 1/4 AP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 1 lub 2 osób, w każdym aneks kuchenny z kuchenką mikrofalową i ekspre-
sem do kawy, TV-SAT, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, możliwość dokupienia śniadań, 
obiadów lub 2 posiłków w formie bufetu, w hotelu Astarea. PLAŻA: żwirowa, około 
50 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: w hotelu Astarea - ze-
wnętrzny basen ze słodką wodą, wewnętrzny basen z wodą morską, fitness, sauna, 
masaże, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: 
leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Sprzedaż na zapyt-
anie. Opłata klimatyczna około 1,1 EUR/os./dzień – płatna na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPI-
ENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

200 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 1839 PLN/os.

CENA

od 1519 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 15. 2.

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 7 lat z 2 do-
rosłymi – BEZPŁATNIE

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty 8 i więcej nocy

+

Hotel Komodor – Dubrowník na  www.vitkovicetours.pl  
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CHORWACJA  >  DUBROWNIK 

Hotel Uvala 

POŁOŻENIE: luksusowy hotel w jednej z najpiękniejszych zatok na półwyspie La-
pad, około 4 km na północ od centrum Dubrownika. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
aperitif bar, kawiarnia, taras, sala konferencyjna, Wi-Fi, kawiarenka internetowa, 
kantor, sala TV, winda, parking, sejf. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje                   
w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, piaszczysta, płyty betonowe, około 50 m. SPORT: 
Wellness & Spa: wewnętrzny i zewnętrzny basen ze słodką wodą, leżaki i para-
sole przy basenie (ograniczona ilość), masaże, jacuzzi, infrasauna, aromaterapia, 
fitness, solarium – za opłatą. W pobliżu: korty tenisowe, możliwość wypożyczenia 
skuterów i rowerów, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: pokój 1/2+1 PWCB - sprzedaż na zapytanie. Parking przy hotelu BEZPŁATNY 
- na zapytanie lub 200 m od hotelu za opłatą około 30 HRK/dzień. Rezydent BPVT 
nie dojeżdża do Dubrownika (kontakt telefoniczny). 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

WELLNESS

Hotel Adriatic i Pokoje Adriatica  

50

POŁOŻENIE: pokoje typu pawilonowego, w jednej z najpiękniejszych zatok półwyspu 
Lapad, ok. 4 km od centrum Dubrownika. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restaurac-
ja, aperitif bar, snack bar, kantor, sejf, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking BEZPŁAT-
NY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
telefon, Wi-Fi, Pokoje w hotelu mają dodatkowo TV-SAT, niektóre z możliwością 
dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w głównej restau-
racji. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 50 m, prysznice na plaży. SPORT: fit-
ness, korty tenisowe, możliwość wypożyczenia skuterów i rowerów, sporty wodne. 
INFORMACJE DODATKOWE: przed hotelem znajduje się przystanek autobusowy 
– połączenie z centrum. Pokój 1/2+1 PWCM – sprzedaż na zapytanie. Goście zakwa-
terowani w pokojach Adriatica zgłaszają się na recepcję hotelu Adriatic. Rezydent 
BPVT nie dojeżdża do Dubrownika (kontakt telefoniczny). 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

50DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN

CENA

od 1199 PLN/os.

CENA

od 2639 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

Dziecko do 7 lat z 2 do-
rosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 
− 10 % do 31. 3.

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
i wyżywienia - BEZPŁATNIE
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Czarnogóra to kraj, który można przemierzyć w ciągu jednego 
dnia, bardzo zróżnicowany co kilkadziesiąt kilometrów zmieniając 
się całkowicie krajobrazy - z posępnych szczytów i głębokich 
kanionów na słoneczne plaże, z kamiennych, krasowych pustyń 
na gaje oliwne, z podmokłych brzegów Jeziora Szkoderskiego 
na urwisty „fiord“ Zatoki Kotorskiej. Odbicie skomplikowanej 
historii regionu i bogactwa jego tradycji znajdziemy także w 
mentalności i temperamencie dumnych i gościnnych obywateli 
tego malutkiego kraju. Najpopularniejszymi miejscowościami są: 
Budva, Becici, Petrovac, Sutomore, Bar, Ulcinji. Największymi 
atrakcjami są: Jaskinia Lipska, Jezioro Szkoderskie, Boka 
Kotorska, Kaniony Tary, Pivy i Moračy, Góry Dynarskie. 
Kraj poznaje się również przez jego kuchnię, aby podróż po 
Czarnogórze stała się kompletna, powinniśmy skosztować co 
najmniej kilku lokalnych specjałów. Najpopularniejszą przekąską 
znaną na całych Bałkanach ćevapi lub równie rozpowszechniony 
burek - placek z ciasta filo nadziewany mięsem, serem bądź 
szpinakiem. 

Czarnogóra w liczbach: 
Powierzchnia kraju: 13 812 km²
Ludność: 626 000 obywateli  
Stolica: Podgorica (151 300 obywateli) 
Najwyższy szczyt: Zla Kolata 2534 m.n.p.m. 

CZARNOGÓRA
Spokojne wakacje i pełne zapomnienie nad Adriatykiem 

Święty Stefan 

Zdjęcia ilustracyjne
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Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks został zbudowany 
jako małe miasteczko hotelowe z własnymi 

uliczkami, otoczone różnego rodzaju apartamentami. Kompleks hotelowy położony 
jest w malowniczej zatoce, około 500 m na południe od starożytnego miasta Bud-
va. WYPOSAŻENIE: kilka restauracji, bary, kawiarnie, sklepy, dancing na tarasie, park-
ing, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE:klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV, telefon, suszarka do włosów, minibar, niektóre z balko-
nem. Klimatyzowane pokoje 1/2+2 AP - bardziej przestronne 2-osobowe pokoje        
z możliwością dostawki dla dzieci do 12 lat (rozkładana sofa), typ 1/2+2 AP-B             
z balkonem. Pokoje mają sejf. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje         
w formie bufetu w głównej restauracji. Możliwość wykupienia ALL INCLUSIVE - śni-
adania, obiady, kolacje, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane od 
10:00 do 23:00, popołudniowe przekąski (ciastka). PLAŻA: 2 km długa piaszczys-
to-żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 150 metrów od kompleksu. SPORT:           
w kompleksie - 2 baseny z wodą morską (baseny ze zjeżdżalniami tylko dla klientów 
zakwaterowanych w 4*), korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, 
plac zabaw, animacje, zjeżdżalnia, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: pobyt 
odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Młodzież może korzystać z bogatego 
życia nocnego, dorośli mogą wybierać z szerokiej oferty restauracji, sklepów i za-
bawy, dla osób starszych bliska odległość do plaży i możliwość wyboru z szerokiej 
oferty wycieczek fakultatywnych po Czarnogórze. Parking za opłatą - 4 EUR/dzień 
- płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: usług ALL INCLUSIVE oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CZARNOGÓRA  >  BUDVA 

Pokoje Komplex Slovenska Plaża +/

150ALL 
INCLUSIVE

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

  
  − 7 %  do 28. 2.

  − 5 %  do 31. 3.

 Dziecko do 2 lat bez łóżka i wyżywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 999 PLN/os.
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CZARNOGÓRA   >  BUDVA/BEČIĆI

Hotel Budva Hotel Montenegro-Beach Resort 

5050 WELLNESSWELLNESS

POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, jest jednym z najlepszych na czarnogórskim 
wybrzeżu, w samym sercu Becici, połączony z Budvą nadmorską promenadą                     
o długości około 1,5 km. WYPOSAŻENIE: 174 pokoi, restauracja, aperitif bar, ka-
wiarnia i cukiernia, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, kantor, salon kosmetyczny, taras, 
winda, parking strzeżony. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, minibar, telefon, suszarka do włosów, sejf, 
z możliwością dostawki (odpowiednia dla dziecka do 12 lat). WYŻYWIENIE: 2 posiłki 
- śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Usługi All Inclusive - pełne wyżywienie 
w formie bufetu, do obiadu i kolacji lokalne napoje bezalkoholowe i lokalne piwo, 
wino, od 16:00 do 18:00 popołudniowe przekąski - kawa, herbata, deser, lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe - piwo, wino. PLAŻA: piaszczysto-żwirowa, około 
50 m, prysznice na plaży, część plaży jest zarezerwowana dla gości hotelowych. 
SPORT: 2 zewnętrzne baseny i wewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
możliwość korzystania z usług wellness: jacuzzi, fitness, sauna, masaże, aerobik, 
animacje, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw, sporty wodne. INFORMACJE DO-
DATKOWE: leżaki i parasole przy basenie i na plaży hotelowej BEZPŁATNIE (ogran-
iczona ilość). Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNE. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/All Inclusive, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 1.7 i od 1.9, w pozostałych terminach 
5%.

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: odnowiony hotel,  w zabyt-
kowym centrum Budvy. WYPOSAŻENIE: 

restauracja, aperitif bar, bar na plaży, klub nocny, salon kosmetyczny, Wi-Fi                
w całym hotelu, taras, parking. ZAKWATEROWANIE: nowoczesne, klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do 
włosów, sejf, Wi-Fi, niektóre z balkonem. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu,   
z możliwością dokupienia obiadokolacji (w formie bufetu). PLAŻA: żwirowa, około 50 
m.  SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, fitness, centrum wellness: sauna, 
masaże za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: zakwaterowanie odpowiednie dla wy-
magających klientów preferujących bogate życie nocne. Parking BEZPŁATNY. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 1809 PLN/os.

CENA

od 1779 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

 
Dziecko do 4 lat bez 
łóżka ze śniadaniami                  
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.*

 
Dziecko do 2 lat bez 
łóżka i wyżywienia                     
– BEZPŁATNIE
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CZARNOGÓRA   >  BEČIĆI

Hotel Mediteran Hotel Iberostar Bellevue 

100 100WELLNESS ALL 
INCLUSIVE

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: w popularnym centrum tur-
ystycznym, z licznymi możliwościami 

rozrywki, połączony nadmorską promenadą o długości 1,5 km z miastem Budva.  
WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, sejf, dancing na tarasie, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
parking strzeżony przy hotelu BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, suszarka 
do włosów, sejf za opłatą, z możliwością dostawki. Klimatyzacja czynna w lipcu          
i sierpniu. Pokój GARDEN - widok na ogród, SW - widok na morze. WYŻYWIENIE: 
usługi All Inclusive - pełne wyżywianie w formie bufetu. Konsumpcja lokalnych 
lanych napoi bezalkoholowych i alkoholowych od 10:00 do 24:00, w barze przy 
basenie od 10:00 do 18:00, w hotelowym barze na plaży od 10:00 do 17:00 (w lipcu 
i sierpniu), późny obiad od 12:30 do 15:00 (naleśniki, pizza, sałatki, owoce, lody), 
popołudniowe przekąski od 16:00 do 18:00 (pizza, słodkie ciasto, lody, owoce).  
PLAŻA: piaszczysto - żwirowa, około 100 m. SPORT: w kompleksie: zewnętrzny            
i wewnętrzny basen ze słodką wodą, sauna, masaże, solarium, animacje dla dzieci, 
korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, plac zabaw, boisko do gier 
zespołowych, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: luksusowy hotel w samym 
centrum Bečić, połączony z Budvą nad-

morską promenadą o długości około 1,5 km. WYPOSAŻENIE: kilka restauracji, res-
tauracja plażowa, bary, kawiarnia, dancing na tarasie, sejf, sala konferencyjna, Wi-
Fi BEZPŁATNE, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, apteka, płatny strzeżony 
parking przy hotelu. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar, łącze internetowe, 
niektóre z możliwością dostawki i balkonem. Pokój 1/2 PWCBM DELUX około 24 m² 
- pokój z balkonem, orientacją na basen i częściowo na morze lub ogród. WYŻYWIE-
NIE: usługi All Inclusive - pełne wyżywienie w formie bufetu, konsumpcja lokalnych 
lanych napoi alkoholowych i bezalkoholowych od 8:00 do 23:00 (piwo, wino, woda, 
sok). Możliwość pobytu ze śniadaniami lub 2 posiłkami. PLAŻA: piaszczysto - żwiro-
wa, około 100 m, część plaży jest zarezerwowana tylko dla gości hotelowych,             
z leżakami i parasolami BEZPŁATNIE. SPORT: wewnętrzny i zewnętrzny basen ze 
słodką wodą, leżaki i parasolami przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), 
basen dla dzieci, możliwość korzystania z wellness: jacuzzi, sauna, masaże, solari-
um, fitness, w pobliżu: korty tenisowe, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne, aquapark (otwarty od 15.6. do 15.9.). Wstęp do aquaparku dla gości ho-
telowych w podanym terminie BEZPŁATNY. INFORMACJE DODATKOWE: kaucja zwrot-
na 100 EUR/pokój - płatność na recepcji (w przypadku pozostawienia paszportu na 
czas pobytu na recepcji kaucja nie jest wymagana). Obowiązkowa dopłata za 
dziecko do 2 lat - 5 EUR/dzień - płatna na miejscu (łóżeczko dziecięce).

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL           
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U                    
z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadokolacji oraz ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA
PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN

CENA

od 2269 PLN/os.

CENA

od 1679 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 31. 3.

 

ZNIŻKAZNIŻKI

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
i wyżywienia - BEZPŁATNIE
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Polecamy – wycieczkę nad Jezioro Szkoderskie 
Jezioro Szkoderskie jest największym jeziorem na Bałkanach i jednym z ostatnich    
z tak czystą wodą. Większa część powierzchni znajduje się w Czarnogórze, natomi-
ast 1/3 już na terytorium Albanii. Położone jest w rozległej dolinie oddalonej o 7 km 
od brzegu Morza Adriatyckiego. Ze względu na swój unikalny charakter teren ten 
został objęty ochroną i w 1983 r. założono tu Park Narodowy Jeziora Szkoderskiego. 
Obszar ten jest największym, a zarazem najmłodszym ze wszystkich parków naro-
dowych Czarnogóry i zajmuje 7% powierzchni kraju.

Hotel WGrand +

300

POŁOŻENIE: hotel z widokiem na Petrovac i jego plażę. WYPOSAŻENIE: na górnym 
piętrze hotelu: restauracja, taras słoneczny, kawiarnia, bar, sala konferencyjna, win-
da, Wi-Fi w całym hotelu BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2,3-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV- SAT, minibar, telefon, 
suszarka do włosów, sejf, balkon. Niektóre pokoje 3-osobowe maja mini kuchnię. 
WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obi-
adokolacje wybór z 3 menu. PLAŻA: żwirowa, piaszczysta, około 300 m, prysznice 
na plaży. SPORT: jacuzzi, masaże, fitness, sauna, sporty wodne. INFORMACJE DODAT-
KOWE: Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CZARNOGÓRA   >  PETROVAC 

POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, położony w centrum miasta, tuż przy plaży, w oto-
czeniu bogatej śródziemnomorskiej roślinności. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif 
bar, winda, kantor, sejf na recepcji, Wi-Fi na recepcji i lobby barze, taras. ZAKWATE-
ROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka 
do włosów, telefon, sejf, minibar i balkon. Pokoje 1/2+1 PWCBM z możliwością dost-
awki. WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: żwirowo-piaszczysta, około 
50 m, leżaki i parasole na plaży za opłatą, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny 
basen z wodą morską, wewnętrzny basen ze słodką wodą, centrum wellness: sau-
na, łaźnia turecka, jacuzzi, fitness, masaże za opłatą, animacje dla dzieci i dor-
osłych, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za 
opłatą około 10 EUR/dzień - płatny na miejscu. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Palas +

50DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

CENA

od 1129 PLN/os.

CENA

od 1599 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 10 % do 30. 4.

Dziecko do 12 lat na trze-
cim łóżku z 2 dorosłymi 
- BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
i wyżywienia - BEZPŁATNIE

Dodatkowa zniżka 10% 
na pobyty 11 i więcej nocy

+
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POŁOŻENIE: mały hotel na wzgórzu, składający się z dwóch budynków w spokoj-
nym kurorcie Čanj, około 8 km od Petrovace i 4 km od Sutomore. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, taras, sejf,  parking, w pobliżu: sklep, aperitif bar. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-3-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, balkon. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje kontynentalne. PLAŻA: 
długa, żwirowo-piaszczysta, około 300 m, prysznice na plaży. SPORT: możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. 
Zakwaterowanie odpowiednie dla nie wymagających Klientów. 

TRANSPORT:

  Autokar: 7/14 nocy – 500 pln (dziecko do 12 lat 450 pln) – NA ZAPYTANIE 
W BPVT.

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Hotel i budynek boczny Galeb 

300

Polecamy – Kanion Rzeki Tara
Rzeka Tara płynie na obszarze parku narodowego Durmitor. Swoim biegiem twor-
zy kanion pośród wysokich gór. Jest to najgłębszy kanion w Europie i drugi po ka-
nionie Colorado – sięga do 1300 m głębokości. Rzeka jest dzika i bardzo rwąca. Na 
tej rzece,  zbudowano także jeden z najbardziej imponujących mostów w tej części 
świata,  powstał on zaledwie kilkadziesiąt lat temu, ale już zdobył sobie sławę 
i wystąpił w filmie, ma 150 m długości i ponad 130 m wysokości. Z daleka wygląda 
jak słabiutka pajęczyna rozpięta pomiędzy ścianami kanionu, a w rzeczywistości 
jest niezwykle stabilną budowlą. 

CZARNOGÓRA   >  ČANJ / ULCINJ

POŁOŻENIE: na wzgórzu, otoczona gajem oliwnym, niecały kilometr od centrum Ul-
cinj. WYPOSAŻENIE: 11 apartamentów, restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, taras słone-
czny, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: typ 1/2 STUDIO           
- pokój 2-osobowy, typ 1/2+1 STUDIO - pokój 2-osobowy z możliwością dostawki, 
typ 1/3 STUDIO - pokój 3-osobowy, typ 1/2+2 AP.1 - pokój 2-osobowy, pokój dzien-
ny z rozkładaną sofą dla 2 osób, typ 1/2+2 AP - dwa pokoje 2-osobowe, typ 1/2+2+2 
AP - dwa pokoje 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy 
apartament wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon       
z orientacją na stronę morską. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, kamienista, 
płyty betonowe, około 50 m, dostęp do plaży po schodach. SPORT: sauna, bilard, 
tenis stołowy, możliwości sportowe zgodnie z lokalna ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: opłata klimatyczna około 1,2 EUR/os./dzień i opłata rejestracyjna około 0,5 
EUR/os./pobyt - płatna na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPI-
ENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

*ZNIŻKA ważna dla pobytów w terminie do 31.5 i od 15.9.

Villa Anastasija 

50
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 869 PLN/os.

CENA

od 359 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

Dziecko do 4 lat bez łóżka 
- BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 15 % do 31. 1.*

 − 10 % do 30. 4.*

Osoba na dostawce          
– BEZPŁATNIE

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty 8 i więcej nocy 

w terminie do 31.5 i od 1.10.

+
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Słowenia to malutki kraj i trudno go odnaleźć, przyglądając się 
mapie Europy, ma jednak do zaoferowania bardzo wiele atrakcji,        
i pod tym względem może konkurować z krajami nawet kilka razy 
większymi. 
Słowenia postrzegana jest najczęściej jako kraj tranzytowy. Jesień to 
idealny moment na spontaniczny, tygodniowy wyjazd do Słowenii. 
We wrześniu odwiedza Słowenię o wiele mniej turystów niż               
w typowo wakacyjnych miesiącach i co więcej, ceny są dużo niższe 
w porównaniu do lata. Jak już wspomnieliśmy Słowenia to idealne 
miejsce na nocleg tranzytowy podczas wakacyjnego wyjazdu do 
Chorwacji ponieważ znajduje się mniej więcej w połowie drogi           
w zależności od wybranego regionu Chorwacji. Absolutną perełką       
i jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie jest miejscowość Bled 
z zamkiem i jeziorem oraz położoną na nim wysepką. Słowenia to 
kraj zachwycający przyrodą - warto odwiedzić  jeden z tutejszych 
kanionów rzecznych, np. szmaragdowej Soczy, udać się do jaskini 
Postojna i odpocząć wśród wzgórz z winnicami w regionie Goriška 
Brda. Powiedzenie, że „małe jest piękne“ jak najbardziej pasuje do 
tego wspaniałego kraju. 

Słowenia w liczbach: 
Powierzchnia kraju: 20 273 km²
Ludność: 2 061 085 obywateli  
Stolica: Lubljana (281 000 obywateli) 
Najwyższy szczyt: Triglav 2684 m.n.p.m 

SŁOWENIA 
Relaks i zabawa po drodze nad Adriatyk 

Zdjęcie ilustracyjne 



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  137

Garni Hotel Savica  Hotel Radin A  

POŁOŻENIE: odnowiony hotel, w pobliżu jeziora Bled. WYPOSAŻENIE: kawiarnie, res-
tauracje, kasyno, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, sejf, balkon. 
Pokój 1/2+2+1 - dwa pokoje 2-osobowe połączone drzwiami, z możliwością dost-
awki. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. SPORT: Goście mogą 
korzystać z kompleksu basenów centrum spa w Hotelu Golf. Do dyspozycji jest 
także pole golfowe (18+9 dołków), możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. 
INFORMACJE DODATKOWE: opłata rejestracyjna około 1 EUR/os./pobyt, opłata kli-
matyczna około 1,3 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, nieograniczony wstęp na baseny, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Możliwość przedłużenia 
pobytu o dowolną liczbę dni. Zakwaterowanie na jedną noc z dodatkową opłatą 
w wysokości 10%.

SŁOWENIA  >  BLED / RADENCI  

POŁOŻENIE: w miasteczku Radenci, z centrum spa o długoletniej tradycji - naturalne 
źródła wody mineralnej, wody termalnej, błoto lecznicze, bioklimat. Hotel składa 
się z dwóch budynków. WYPOSAŻENIE: restauracja, kawiarnia, winiarnia, taras, 
sala konferencyjna, sklep z pamiątkami, salon kosmetyczny i fryzjerski, parking. 
ZAKWATEROWANIE: komfortowo wyposażone pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, sejf, suszarka do włosów, minibar, szlafrok, niektóre z możliwością 
dostawki i balkonem. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu,                   
z możliwością dokupienia obiadów. SPORT: kompleks 10 basenów o łącznej pow-
ierzchni 1 460 m² - wewnętrzne i zewnętrzne baseny z wodą termalną (33-37° 
C), wewnętrzny basen pływacki (28-29° C), basen dla dzieci (28-34° C), jacuzzi, 
atrakcje wodne, sauny (fińska, ziołowa, parowa, ultrafioletowa), ośrodek zdrowia 
(usługi rehabilitacyjne, wellness, salon kosmetyczny i fryzjerski, siłownia), boisko 
do siatkówki plażowej. INFORMACJE DODATKOWE: opłata rejestracyjna około 1 EUR/
os./pobyt, opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, nieograniczony wstęp na baseny, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Możliwość 
przedłużenia pobytu o dowolną liczbę dni. Zakwaterowanie na jedną noc z dodat-
kową opłatą w wysokości 10%.

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

CENA

od 495 PLN/os.

CENA

od 465 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 8 % do 28. 2.

Dziecko do 6 lat na 
dostawce z 2 dorosłymi     
- BEZPŁATNIE

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 8 % do 28. 2.

Dziecko do 12 lat na 
dostawce z 2 dorosłymi     
- BEZPŁATNIE
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SŁOWENIA  >  MORAVSKE TOPLICE

Hotel Termal  

POŁOŻENIE: hotel znajduje się w samym sercu Morawskich Toplic, które są jed-
nym z najbardziej znanych kąpielisk termalnych na Słowenii. Hotel położony jest 
w pobliżu pola golfowego. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sklep z pamiątkami, 
parking, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane poko-
je 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf,                                      
z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 
z możliwością dokupienia obiadów. SPORT: Aquapark Terme 3000 z atrakcjami 
wodnymi, zjeżdżalnie, wodospady, dysze do masażu, świat saun, riwiera dziecięca, 
centrum SPA Termalium (masaże, kąpiele, inhalacje, usługi kosmetyczne, pedicure, 
manicure, zabiegi lecznicze takie jak elektroterapia, magnetoterapia, masaże lec-
znicze i kąpiele), boisko do gier zespołowych - siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, 
piłki nożnej, korty do tenisa i badmintona, możliwość wypożyczenia rowerów, 
animacje, aerobik. INFORMACJE DODATKOWE: Goście hotelowi mają nieograniczony 
dostęp do Aquaparku Terme 3000 z 22 zewnętrznymi i wewnętrznymi basenami 
o całkowitej powierzchni 5000 m². Opłata rejestracyjna około 1 EUR/os./pobyt, 
opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, nieograniczony wstęp na baseny, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Możliwość 
przedłużenia pobytu o dowolną liczbę dni. Zakwaterowanie na jedną noc z dodat-
kową opłatą w wysokości 10%.

Ap. Trobentica i bungalowy Termal  / 

Bungalowy

POŁOŻENIE: apartamenty i bungalowy w samym sercu Morawskich Toplic, które są 
jednym z najbardziej znanych kąpielisk termalnych na Słowenii. Położone są w po-
bliżu pola golfowego. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sklep z pamiątkami, parking.  
ZAKWATEROWANIE: typ 1/2+1 AP - sypialnia 2-osobowa na antresoli, pokój dzienny 
z możliwością dostawki, aneks kuchenny, TV-SAT, prysznic/wanna, WC, taras. Typ 
1/2+1 BGW - sypialnia 2-osobowa z możliwością dostawki (odpowiednia dla dziec-
ka do 12 lat), prysznic/wanna, WC, TV-SAT. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolac-
je w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów w Hotelu Termal. SPORT: 
Aquapark - Terme 3000 z atrakcjami wodnymi (zjeżdżalnie z dźwiękami i efektami 
wizualnymi, zjeżdżalnie, wodospady, dysze do masażu, świat saun, specjalna riwi-
era dziecięca), centrum SPA Termalium (masaże, kąpiele, inhalacje, usługi kosme-
tyczne, pedicure, manicure, zabiegi spa takie jak elektroterapia, magnetoterapia, 
masaż leczniczy i kąpiele), boisko do gier zespołowych - siatkówki, koszykówki, 
piłki ręcznej, piłki nożnej, korty do tenisa i badmintona, możliwość wypożyczenia 
rowerów, animacje, aerobik. INFORMACJE DODATKOWE: goście mają nieograniczony 
dostęp do Aquaparku Terme 3000 z 22 zewnętrznymi i wewnętrznymi basenami     
o całkowitej powierzchni wodnej 5000 m². Opłata rejestracyjna 1 EUR/osoba/po-
byt, opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  Dojazd własny: dowolna ilość dni pobytu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, nieograniczony wstęp na baseny, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Możliwość 
przedłużenia pobytu o dowolną liczbę dni. Zakwaterowanie na jedną noc z dodat-
kową opłatą w wysokości 10%. 

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WEWNĘTRZNY
BASEN WELLNESSDZIECKO 

GRATIS KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

CENA

od 605 PLN/os.

CENA

od 405 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 8 % do 28. 2.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 8 % do 28. 2.

Dziecko do 6 lat na 
dostawce z 2 dorosłymi    
– BEZPŁATNIE

Hotel Ajda, Hotel Livada – Moravske Toplice i inne 

na www.vitkovicetours.pl  
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Ap. Trobentica i bungalowy Termal  / 

Włochy to kraj przepełniony wspaniałymi zabytkami, które 
bardzo licznie przyciągają na wakacje turystów z całego świata. 
Odnajdziemy tu bogactwo dzieł od antycznych, greckich i rzymskich 
po średniowieczne, renesansowe, barokowe, a także współczesne. 
Poza zabytkami  Włochy znane są również z unikalnej kultury, 
tradycji, kuchni oraz urzekających krajobrazy, a także wspaniałych 
plaż. 
Najpopularniejszy regionem we Włoszech jest Riwiera Adriatycka, 
która nosi miano „największej europejskiej plaży”. To wyjątkowe 
miejsce  zlokalizowane jest na wschodniej części Półwyspu 
Apenińskiego, czyli w najcieplejszej części kraju. Riwiera Adriatycka 
rozciąga się wzdłuż 130 km pasa piaszczystych plaż i jednych             
z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Europie. 
W tak pięknym, słonecznym miejscu, gdzie plaże nie mają swojego 
końca, a woda jest jedną z najczystszych, nie ma szans by się nudzić 
.Najpopularniejszymi wakacyjnymi miejscowościami na Riwierze 
Adriatyckiej są: Lido di Jesolo i Rimini. 

Włochy w liczbach:
Powierzchnia kraju: 301 338 km²
Ludność: 62 137 800 obywateli
Stolica: Řím (2 654 215 obywateli)
Najwyższy szczyt: Mont Blanc 4 810 m. n. m.

WŁOCHY
Wspaniałe piaszczyste plaże i najlepsza kuchnia 

Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
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WŁOCHY  >  LIGNANO/BIBIONE

Rezydencja Parco Hemingway 

POŁOŻENIE: w spokojnej, zielonej okolicy, w Lignano Pineta, około 800 metrów od 
plaży i 300 m od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracje, kawiarnie, 
sklepy, pizzerie, parking, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
apartamenty: typ 1/4 AP (1/H4 - na parterze, 1/2H4 - na 1 piętrze) - sypialnie 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana sofą dla 2 osób. Typ 1/5H AP na parterze 
- sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób (1/H5 AP - po 
schodach poniżej parteru). Typ 1/I6 AP na 1 piętrze -  dwie sypialnie 2-osobowe 
(jedna przy schodach na piętro), pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Typ 
1/I7 AP na 1 piętrze - sypialnia 3-osobowa, sypialnia 2-osobowa (przy schodach 
na piętro), pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Zawsze wyposażony aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE 
(dla każdego apartamentu jeden kod dostępu, kolejne za opłatą), balkon lub taras. 
WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: piaszczysta, około 800 m, łagodne wejście do morza, 
prysznice i WC na plaży, leżaki i parasole za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen 
(czynny od 15.5 do 15.9), park rozrywki Parco Hemingway, możliwości sportowe 
zgodnie z lokalna ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1 EUR/
os./dzień, sprzątanie końcowe apartamentu (nie dotyczy kuchni) około 48 EUR/
pobyt, kaucja zwrotna około 100 EUR/apartament (u osób do 26 lat - 300 EUR)       
- płatne na miejscu. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel (nie ręczniki), ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie                
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.

800

Villaggio Michelangelo 

800

POŁOŻENIE: w spokojnej okolicy, niedaleko centrum Bibione, około 800 m od plaży.  
WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracje, bary, supermarkety, pizzerie, kawiarnie, Luna 
Park Adriatico, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamen-
ty: typ 1/C4+2 AP - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z aneksem kuchen-
nym, z rozkładana sofą dla 2 osób, prysznic/wanna, WC, sejf, TV, balkon (1.piętro) 
lub taras (parter). Typ 1/C1 4+2 AP (villa) - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny 
z aneksem kuchennym, z rozkładana sofą dla 2 osób, prysznic/wanna, WC, sejf, TV, 
balkon (1.piętro) lub taras (parter), dodatkowo posiada grill. WYŻYWIENIE: własne.  
PLAŻA: piaszczysta, około 800 m, z łagodnym zejściem do morza, prysznice i WC 
na plaży, leżaki i parasole za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen, basen dla dzieci 
- BEZPŁATNIE, sporty wodne, możliwość wypożyczenia rowerów i rolek. INFOR-
MACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 0,5 EUR/os/dzień - płatna na mie-
jscu. Możliwość wypożyczenia pościeli 8 EUR/os i ręczników 8 EUR/os. Sprzątanie 
końcowe Klienci przeprowadzają sami - możliwość dokupienia na miejscu: 1/C4+2 
- 55 EUR, 1/C1 4+2 - 65 EUR. Obowiązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/apartament 
(osoby do 26 lat - 300 EUR). Na zapytanie możliwy pobyt z małym psem za dodat-
kową opłatą 40 EUR/tydzień. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 
r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CENA

od 299 PLN/os.

CENA

od 319 PLN/os.
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Hotel Mirafiori  

POŁOŻENIE: hotel z długoletnią tradycją i idealnym położeniem, w centralnej ale 
spokojnej części Lido di Jesolo, bezpośrednio przy plaży, w bliskiej odległości od 
sklepików i lokali rozrywkowych. WYPOSAŻENIE: hol z recepcją, Wi-Fi na recepcji 
BEZPŁATNE, winda, restauracja, parking (liczba miejsc ograniczona). ZAKWATE-
ROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe z możliwością 2 dostawek, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, balkon. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacje wybór z 3 menu z bufetem sałatkowym. PLAŻA: piaszczysta, około 
50 m, z łagodnym zejściem do morza, prysznice i WC na plaży, serwis plażowy             
- 1 parasol i 2 leżaki/ pokój - BEZPŁATNIE. SPORT: zewnętrzny basen, basen dla 
dzieci ze zjeżdżalnią, sporty wodne na plaży, możliwość wypożyczenia rowerów 
(BEZPŁATNIE), turystyka piesza. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 
1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Zakwaterowanie w Hotelu Mirafiori ze zniżką 
za wczesny zakup ma indywidualne warunki anulacji, inne niż zawarte w OWU:             
8 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny, 7-4 dni - 90% ceny, 3 i mniej 
dni - 100% ceny. 

TRANSPORT:

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, serwis plażowy, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE: w spokojnej części Cesenatica, w pobliżu parku Di Levance, około 350 
metrów od plaży. WYPOSAŻENIE: w pełni klimatyzowany hotel, recepcja, restaurac-
ja, bar, winda, ogród, zadaszony parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
2,4-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, minibar, sejf, Wi-
Fi, balkon. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z menu, 
bufet sałatkowy, woda i wino stołowe w cenie. Możliwość dokupienia obiadów.  
PLAŻA: szeroka piaszczysta, o długości 6 km. Leżaki i parasole na plaży za opłatą. 
Bezpośrednio pomiędzy basenem Diamanti Beach Village a morzem znajduje się 
tzw. bezpłatna plaża (bez obowiązku wynajmowania serwisu plażowego). SPORT: 
około 500 metrów od basenu i zjeżdżalni kompleksu Diamanti Beach Village; Aqua-
park Atlantica oddalony jest o około 3 km; tenis stołowy, możliwość wypożyczenia 
rowerów BEZPŁATNIE. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 
3 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą. 

TRANSPORT: 

  Dojazd własny: 7/14 nocy.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, wstęp na basen i zjeżdżalnie kompleksu Diaman-
ti Beach Village (od 16.6. do 8.9.), ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów 
oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

WŁOCHY >  LIDO DI JESOLO/ CESENATICO

Hotel Rondinella 

350ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA
WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1839 PLN/os.

CENA

od 1229 PLN/os.

ZNIŻKAZNIŻKI

 − 5 % do 31. 3.

Dziecko do 12 lat  
 na dostawce – BEZPŁATNE

ZNIŻKAZNIŻKI

Dziecko do 9 lat na           
3 łóżku – BEZPŁATNIE

50

Inne hotele i apartamenty we Włoszech 
na www.vitkovicetours.pl  
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

W imprezach turystycznych organizo-
wanych przez biuro podróży VÍTKOVICE 
TOURS s.r.o. Spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością oddział w  Polsce obow-
iązujące od 01.12.2017.

I ZASADY OGÓLNE  

Ogólne warunki sprzedaży, uczest-
nictwa, zakresu oraz jakości usług 
zawartych w cenie imprez biura podró-
ży VÍTKOVICE TOURS s.r.o. Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oddzi-
ału w Polsce (dalej zwanymi Ogólne Wa-
runki Uczestnictwa) dotyczą wszystkich 
potwierdzonych imprez, pobytów i usług 
turystycznych organizowanych przez VÍT-
KOVICE TOURS s.r.o. Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oddziału w Polsce 
(dalej zwanym Organizatorem). Integral-
ną częścią ogólnych warunków są „Ważne 
informacje” właściwe dla każdego typu 
imprezy turystycznej. Klient  zobowiąza-
ny jest do zapoznania się z informacjami 
przedstawionymi przez Organizatora, co 
do danej imprezy turystycznej, a niniejsze 
Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią 
integralną część Umowy o świadczenie 
usług turystycznych (dalej zwanych 
Umową turystyczną) zawartą pomiędzy 
Klientem, a Organizatorem. Podpisanie 
Umowy oznacza zgodę na treść zawartą 
w poniższych warunkach.   

II  ZAWARCIE UMOWY 

Zawarcie Umowy turystycznej nastę-
puje każdorazowo po zapoznaniu się 
Klienta z ofertą, podpisaniu zgłoszenia 
uczestnictwa i w momencie podpisania 
przez Klienta oraz Organizatora lub jego  
Agenta Umowy - warunków uczestnict-
wa w imprezie, zapłaty części ceny oraz 
potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa 
w imprezie przez Organizatora. Przez 
Klienta rozumie się także osoby, na 
rzecz których Umowa turystyczna za-
warta została przez osobę zgłaszającą 
ich uczestnictwo w imprezie. Osoba 
dokonująca rezerwacji czyni to także                                                                                      
w imieniu wszystkich osób zgłoszonych 
w rezerwacji i przejmuje tym samym od-
powiedzialność dotrzymania warunków 
Umowy turystycznej przez tych Klientów. 
Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć 
ukończone 18 lat i pełną zdolność do 
czynności prawnych. Zgłoszenie osoby 
nieposiadającej pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych wymaga pisemnego po-
twierdzenia przez jej prawnego opiekuna 

lub przedstawiciela ustawowego. Osoby 
niepełnoletnie chcące podróżować bez 
opieki, muszą taką zgodę uzyskać od opie-
kunów prawnych. Katalogi są  wydawane 
z dużym wyprzedzeniem i w związku z tym 
Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany informacji znajdujących się w ka-
talogu. Wszelkie informacje zawarte w ka-
talogu, cenniku i Ogólnych warunkach uc-
zestnictwa odpowiadają stanowi na dzień 
złożenia ich do druku. W wypadku, gdy 
dane na umowie różnią się od informacji 
w katalogu wiążące są dane zawarte na 
w umowie imprezy turystycznej potwierd-
zone przez Organizatora. 

III WARUNKI CENOWE 

Ceny są cenami umownymi. Ceną osta-
teczną jest cena znajdująca się w Umowie 
turystycznej, która została potwierdzona 
przez organizatora. Cena zawiera po-
datek VAT. Cena imprezy jest obliczona 
na podstawie obowiązujących taryf, 
cen, opłat i kursów walut. Touroperator 
zastrzega sobie prawo do podniesienia 
ceny imprezy przed datą wyjazdu z ty-
tułu zmian kosztów transportu, wzrostu 
opłat urzędowych, podatków lub opłat 
należnych za takie usługi jak lotnisko-
we, załadunkowe lub przeładunkowe 
w portach morskich i lotniczych, wzros-
tu kursu waluty stanowiącej podstawę 
obliczenia ceny imprezy. Wzrost ceny 
będzie skuteczny w stosunku do Klienta 
wyłącznie po doręczeniu Klientowi pisem-
nego zawiadomienia, co najmniej 21 dni 
przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli 
organizator jest zmuszony zmienić cenę 
imprezy w innych wypadkach niż określo-
nych powyżej zaproponuje Klientowi zmi-
anę Umowy. Koszty dodatkowe niebędące 
składnikiem ceny np. rozmowy telefonicz-
ne, faks oraz inne, o które poprosi Klient 
organizatora ponosi Klient we własnym 
zakresie i będą rozliczone oddzielnie, jako 
jednorazowa opłata. Ewentualne zniżki 
ogłoszone przez Organizatora po zawarciu 
Umowy turystycznej nie stanowią podsta-
wy do zmiany Umowy i nie dają Klientowi 
prawa do żądania dodatkowej zniżki.  

IV  WARUNKI PŁATNOŚCI  

Organizator ma prawo żądać zapłaty ca-
łości ceny przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej. W dniu zawarcia Umowy 
turystycznej o udział w imprezie turysty-
cznej Klient zobowiązany jest do zapłaty 
na rzecz Organizatora zaliczki nie prze-

kraczającej 30% ceny imprezy (na więcej 
niż 30 dni przed wyjazdem), ewentualnie 
innej kwoty ustalonej przez Organizato-
ra. Pozostałą kwotę ceny Klient zobow-
iązany jest uiścić najpóźniej w terminie 
30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
zgodnie z harmonogramem znajdującym 
sie na umowie. Biuro zastrzega sobie 
prawo rozwiązania Umowy z Klientem, 
którego wpłaty nie zostaną przez niego 
zrealizowane w ustalonych terminach, 
przy czym Klient jest zobowiązany do 
pokrycia kosztów związanych z rozwiąza-
niem Umowy turystycznej. Jeżeli Klient 
przed dniem rozpoczęcia imprezy nie 
uiści 100% ceny nie ma prawa do rozpo-
częcia imprezy turystycznej. Ewentualne 
zwroty lub nadpłaty są dokonywane na 
rachunek, z którego zostały zrealizowa-
ne. Dniem zapłaty jest dzień, w którym 
środki znalazły się na koncie Organizato-
ra. Jeżeli zawarcie Umowy turystycznej 
następuje na mniej niż 30 dni przed roz-
poczęciem imprezy, Klient zobowiązany 
jest do zapłaty jednorazowo pełnej kwoty 
w dniu podpisania Umowy turystycznej. 
W razie zmiany ceny, o której mowa 
w ust. II po zawarciu Umowy Klient 
zobowiązany jest do zapłaty różnicy 
w cenie w terminie 7 dni od dnia otr-
zymania informacji od Organizatora 
o zmianie ceny. Brak zapłaty ceny w termi-
nach określonych w Umowie turystycznej 
lub ogólnych warunkach uczestnictwa 
jest jednoznaczny z rezygnacją Klienta 
z imprezy.  W takiej sytuacji postanowie-
nia dotyczące rezygnacji Klienta z imprezy 
mają właściwe zastosowanie. 

V PROGRAM, ODSTĄPIENIE UMOWY, 
ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ  

Organizator, który przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej jest zmuszony, 
z przyczyn od niego niezależnych, zmie-
nić istotne warunki Umowy turystycznej 
z Klientem, powinien niezwłocznie o tym 
powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Kli-
ent powinien niezwłocznie nie później niż 
w terminie 2 dni poinformować Organiza-
tora, czy przyjmuje proponowaną zmianę 
Umowy turystycznej albo odstępuje od 
Umowy turystycznej za natychmias-
towym zwrotem wszystkich wniesionych 
świadczeń  i bez obowiązku zapłaty kary 
umownej. Jeżeli Klient w wypadku, o któ-
rym mowa powyżej odstępuje od Umowy 
lub jeżeli organizator odwołuje imprezę 
turystyczną z przyczyn niezależnych od 
Klienta, Klient ma prawo, według swojego 

wyboru uczestniczyć w imprezie zastęp-
czej o tym samym lub wyższym stan-
dardzie chyba, że zgodzi się na imprezę 
o niższym standardzie za zwrotem różni-
cy w cenie lub żądać natychmiastowego 
zwrotu wszystkich wniesionych świa-
dczeń. W w/w wypadkach Klient może 
dochodzić odszkodowania za niewyko-
nanie Umowy turystycznej, chyba, że 
odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło 
z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby 
Klientów niż liczba minimalna określona 
w Umowie turystycznej, a Organizator 
powiadomił o tym Klienta na piśmie 
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed 
rozpoczęciem imprezy lub siły wyższej. 
Za usługę, o co najmniej tej samej jakości 
uznaje się usługę odpowiadającą stan-
dardowi usługi pierwotnej. Organizator 
ma prawo odwołać imprezę z powodu 
braku wymaganego minimum Klientów, 
które stanowi 65% miejsc przewidzianych 
w danej imprezie. Może nastąpić to jednak 
nie później niż na 21 dni przed datą rozpo-
częcia imprezy. Organizator może odwołać 
imprezy w każdym czasie w przypadku 
wystąpienia zdarzenia - siły wyższej (np. 
wojny, klęsk żywiołowych, zagrożenia te-
rrorystycznego, itp.).

VI  ZMIANA UMOWY - REZYGNACJA       
Z IMPREZY

1. Klient może w każdym czasie zre-
zygnować z imprezy turystycznej.   Re-
zygnacja (odstąpienie) od umowy wy-
kupionej imprezy turystycznej musi być 
złożona w formie pisemnej. Za dzień 
złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień 
jej wpływu do biura ORGANIZATO-
RA. W przypadku rezygnacji z udziału 
w imprezie lub nie rozpoczęcia udziału 
w imprezie turystycznej z przyczyn nie-
zależnych od Organizatora, Organizator 
zastrzega sobie prawo do żądania zapła-
ty kwot stanowiących zwrot   wydatków 
związanych z realizacją zamówionej 
imprezy oraz uiszczenia Organizatorowi 
części wynagrodzenia odpowiadającego 
jego dotychczasowym czynnościom nie 
więcej jednak niż:
Do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy 
– opłaty 150 PLN od osoby
Od 39 do 30 dnia przed rozpoczęciem im-
prezy – 20% od osoby od ustalonej ceny 
nie mniej niż 150 pln/os 
Od 29 do 8 dnia przed rozpoczęciem im-
prezy – 50% od osoby od  ustalonej ceny 
nie mniej niż 150 pln/os 
Od 7 do 4 dni przed rozpoczęciem impre-
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zy – 90% od osoby od  ustalonej ceny nie 
mniej niż 150 pln/os 
Od 3 dni do rozpoczęcia podróży lub jej 
nierozpoczęcia lub przerwania imprezy 
turystycznej– 100% od osoby od ustalo-
nej ceny.
W przypadku rezygnacji klienta z umowy 
dotyczącej imprez lotniczych ORGANIZA-
TOR  ma prawo pobrać 100% wartości pr-
zelotu (lot, transfer, podatki i opłaty lot-
niskowe) za które biuro podróży zapłaciło 
z góry, a linie lotnicze nie przewidują 
zwrotów kosztów w przypadku rezyg-
nacji. Na zasadach wskazanych powyżej 
Klient ponosi koszty rezygnacji również, 
gdy nie stawił się o wskazanym czasie 
w miejscu rozpoczęcia imprezy turysty-
cznej lub na lotnisku lub jeżeli rozpoczęcie 
przez niego imprezy turystycznej jest nie-
możliwe ze względu na brak dokumentów, 
w tym odpowiedniej wizy. 
Jeżeli któryś z uczestników zgłoszonych 
przez danego Klienta rezygnuje z imprezy 
turystycznej, pozostałe osoby zobowiąza-
ne są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty 
wynikającej z cennika, obowiązującego 
w momencie zawarcia Umowy turysty-
cznej z innej liczby osób zakwaterowanych 
w jednym pokoju lub apartamencie. 

VII  ZMIANA UMOWY ZE STRONY KLIENTA   

1. Zmiana terminu imprezy, miejsca im-
prezy lub rodzaju zakwaterowania albo 
rodzaju transportu w Umowie turysty-
cznej na podstawie pisemnego wniosku 
Klienta zostanie przeprowadzona ze st-
rony  Organizatora, jeżeli istnieją realne 
warunki dla tej zmiany. Wnioski Klienta 
dotyczące zmiany Umowy obowiązują do-
piero po pisemnym potwierdzeniu przez 
Organizatora. Klient ma obowiązek uiszc-
zenia za zmianę terminu imprezy, zmianę 
miejsca imprezy, zmianę rodzaju zakwa-
terowania lub zmianę rodzaju transportu 
w Umowie turystycznej ze strony Klienta 
kwoty 150 PLN za każdą uczestniczącą 
osobę włącznie z dziećmi, jeżeli Klient pr-
zeprowadzi tę zmianę w okresie 30 i wię-
cej dni przed rozpoczęciem korzystania 
z usług. Jeżeli zmiana terminu imprezy, 
zmiana miejsca imprezy, zmiana rodzaju 
zakwaterowania albo zmiana rodzaju 
transportu zostanie przeprowadzona ze 
strony Klienta w Umowie w okresie 29 
i mniej dni przed rozpoczęciem korzysta-
nia z usług, taka zmiana uważana jest za 
odstąpienie od Umowy ze strony Klienta 
na podstawie punktu VI. Wyżej wymienio-
ne warunki wynikają ze ściśle określonych 

warunków dotyczących zmian i anulowa-
nia ze strony podmiotów świadczących 
zakwaterowanie. Określając ilość dni przy 
zmianie do określonej liczby dni zalicza się 
również dzień, w którym doszło do doręc-
zenia oznajmienia o zmianie Organizatora. 
Do liczby dni nie zalicza się dnia, w którym 
ma zostać świadczona pierwsza usługa 
(odlot, odjazd lub początek imprezy, po-
bytu).   
2. Zmianę danych osobowych, zmianę ad-
resu Klienta, danych klienta ,lub zmianę 
uczestnika, Klient oznajmi pisemnie Orga-
nizatorowi. Z dniem udokumentowanego 
doręczenia oświadczenia  do Organizatora 
w niżej podanym terminie osoba w nim 
podana staje się Klientem. Oświadczenie 
musi zawierać informację nowego Klienta, 
że zgadza się z zawartą umową o świad-
czeniu usług turystycznych i spełnia ws-
zelkie warunki określone dla świadczenia 
imprezy oraz jego podpis. Klient ma obow-
iązek uiszczenia za zmianę osoby Klienta 
w Umowie turystycznej przeprowadzonej 
w okresie 30 i więcej dni przed rozpoczęci-
em korzystania z usług kwotę 150 PLN za 
każdą zmienioną osobę włącznie z dzieć-
mi. Jeżeli zmiana osoby Klienta w umowie 
o świadczeniu usług turystycznych prze-
prowadzona jest w okresie 29 i mniej dni 
przed rozpoczęciem korzystania z usług, 
zmiana ta jest uważana za odstąpienie 
od Umowy ze strony Klienta na podsta-
wie punktu.  Wyżej wymienione warunki 
wynikają ze ściśle określonych warunków 
dotyczących zmian i anulowania ze strony 
podmiotów świadczących zakwaterowa-
nie. Określając ilość dni przy zmianie do 
określonej liczby dni zalicza się również 
dzień, w którym doszło do doręczenia 
oświadczenia o zmianie do Organizatora. 
Do liczby dni nie zalicza się dnia, w którym 
ma zostać świadczona pierwsza usługa 
(odlot, odjazd lub początek imprezy, po-
bytu). Płatnik oraz nowy Klient odpowia-
dają solidarnie za uiszczenie ceny imprezy 
oraz kosztów Organizatora związanych 
z przeprowadzenie zmiany. 
3. Zmiana liczby osób w umowie o świadc-
zeniu usług  turystycznych   
a) Jeżeli tylko jedna z osób na umowie re-
zygnuje z wyjazdu mając zakupiony pokój 
dwuosobowy lub  wieloosobowy, pozosta-
ła(e) osoba(y) jest(są) zobowiązana(e) do 
uiszczenia opłaty za pokój jednoosobowy 
albo uiścić  opłatę za niezajęte łóżka. Jeże-
li opłata ta nie zostanie uiszczona, osoby 
te nie spełniają warunków do wystawienia 
dokumentów podróży – Vouchera i nie 
mogą im być świadczone usługi ze strony 

Organizatora.   
b) W przypadku, gdy Klient zakupi cały 
apartament i jedna albo więcej osób 
w apartamencie zrezygnują z wyjazdu 
pozostałe osoby z Umowy turystycznej są 
zobowiązane do uiszczenia w określonym 
terminie różnicy do podstawowej ceny 
zakwaterowania.   
Jeżeli Klient nie dopłaci różnicy, Organi-
zator uważać to będzie za odstąpienie od 
Umowy turystycznej ze strony Klienta na 
podstawie punktu VI.  

VIII  USŁUGI DODATKOWE  

Usługi dodatkowe (fakultatywne) są to 
takie usługi, które nie są objęte ceną. 
Dodatkowe usługi Klient opłaca osob-
no. Klient jest zobowiązany wskazać 
swoje żądania dotyczące dodatkowych 
usług przy zawarciu Umowy, a opła-
ty związane z dodatkowymi usługami 
jest zobowiązany uiścić bezpośrednio 
przy wpłacie pierwszej zaliczki lub ca-
łej imprezy. W trakcie trwania imprezy 
turystycznej Klient może wnieść prośbę 
o dodatkowe usługi bezpośrednio do re-
zydenta, który jeżeli będzie to możliwe 
powinien pośredniczyć przy zawarciu  
dodatkowych usług. W tym wypadku 
opłaty za usługi dodatkowe Klient uiści 
bezpośrednio na rzecz wykonawcy tychże 
usług w odpowiedniej walucie. Za pomoc 
przy realizacji tych usług organizator ma 
prawo doliczyć opłatę wynoszącą 10% 
z ceny usługi w przeliczeniu na złotówki. 
Organizator nie gwarantuje jakości wy-
konania usług, które Klient zawiera na 
miejscu u rezydenta lub innej osoby czy 
też organizacji. Klient może zostać zakwa-
terowany w dowolnej części hotelu chyba, 
że strony dokonały w umowie szczegó-
łowych pisemnych ustaleń w tym zakresie.  
Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są 
zdjęciami przykładowymi. A zatem poko-
je mogą różnić się od prezentowanego 
na zdjęciu w katalogu. Przedstawione 
w katalogu ceny za wyposażenie lub usłu-
gi dodatkowo płatne, w tym parasole, kli-
matyzacja, sejf, itp. są cenami orientacyj-
nymi, ważnymi w chwili przygotowywania 
katalogu i mogą ulec zmianie. Niektóre 
atrakcje wymienione w opisach hote-
li mogą być dostępne sezonowo, aktualne 
informacje będą podane przy zawarciu 
Umowy turystycznej.

IX  UBEZPIECZENIE   

Organizator jest ubezpieczony SIGNAL 

IDUNA POLSKA TU S.A. na wypadek 
swojej niewypłacalności na pokrycie 
kosztów powrotu Klientów z imprezy 
turystycznej do miejsca wyjazdu lub 
planowanego powrotu z imprezy turys-
tycznej. BIURO PODRÓŻY na podstawie 
zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU 
S.A. umowy generalnej ubezpieczenia 
o nr 205257 z dnia  24.09.2015 zawie-
ra na rzecz klientów uczestniczących 
w organizowanych imprezach zagranicz-
nych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
ustawy o usługach turystycznych z dnia 
29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubez-
pieczenia przedstawiony jest w umowie 
uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału 
w imprezie turystycznej. Ubezpieczony pr-
zystępując do ubezpieczenia wyraża zgo-
dę na zwolnienie z obowiązku zachowania 
tajemnicy lekarskiej określonej w art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia  1996 
r.  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty 
tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go 
lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej oraz 
wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL 
IDUNA dokumentacji medycznej z jego 
leczenia, w celu ustalenia prawa do świa-
dczenia z zawartej umowy ubezpieczenia 
i wysokości świadczenia, a także informa-
cji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, 
z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna 
jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego  Dane osób 
objętych ubezpieczeniem w zakresie obe-
jmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia,  
adres zamieszkania/zameldowania, zosta-
ną udostępnione do firmie ubezpiecze-
niowej, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 
w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwar-
za udostępnione dane osobowe zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, w celu 
realizacji umowy ubezpieczenia oraz mar-
ketingu produktów i usług świadczonych 
przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Orga-
nizator wraz z doumentami podrózy wysy-
ła karty ubezpieczenia wraz z instrukcja 
postepowania. Każda osoba ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, jak również prawo wyraże-
nia sprzeciwu wobec przetwarzania jej da-
nych osobowych w celu marketingowym.

X  DOKUMENTY ORAZ OBOWIĄZKI WY-
NIKAJĄCE Z PRZEPISÓW CELNYCH, DE-
WIZOWYCH I INNYCH  

Klient ma obowiązek posiadać podczas 
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imprezy turystycznej: ważny paszport, 
co najmniej 6 miesięcy od zakończenia im-
prezy turystycznej (do krajów spoza Unii 
Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu 
osobistego (do krajów należących do Unii 
Europejskiej), ewentualnie wizy turysty-
cznej oraz do przestrzegania przepisów 
celnych i dewizowych obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach 
tranzytowych i docelowych. Powyższy 
obowiązek posiadania ważnego dokumen-
tu podróży dotyczy również dzieci – bez 
względu na ich wiek. 

XI  REKLAMACJA   

W przypadku nie wykonania Umowy tu-
rystycznej przez organizatora, Klientom 
przysługuje prawo dozłożenia  reklamacji. 
Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient 
stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, 
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 
wykonawcę usługi oraz Organizatora, 
w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 
Klient ma prawo i obowiązek do żądania od 
rezydenta podjęcia środków zaradczych. 
Klient może domagać się rekompensaty 
w odpowiednim stosunku do tego, jakie 
warunki były zagwarantowane przy usta-
laniu całej wartości imprezy, a nie zostały 
zrealizowane.
W przypadku nie rozwiązania reklamacji 
na miejscu rezydent  sporządzi protokół re-
klamacyjny i przekaże go Organizatorowi 
w przypadku braku rezydenta klient powi-
nien sporządzić protokół reklamacyjny na 
miejscu i przesłać do Organizatora. Nieza-
leżnie od zawiadomienia Klient powinien 
złożyć Organizatorowi turystyki pisemną 
reklamację zawierającą wskazanie uchy-
bienia w sposobie wykonania Umowy 
turystycznej oraz określenie swojego żą-
dania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje 
rozpatrywane będą w terminie do jednego 
miesiąca od dnia wpłynięcia do Organiza-
tora. W przypadku reklamacji, złożonej 
w trakcie trwania imprezy turystycznej 
organizator rozpatrzy reklamacje najpóź-
niej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy turystycznej. 

XII  BAGAŻE   

W przypadku transportu lotniczego 
Klient może zabrać 1 sztukę bagażu 
podręcznego oraz 1 sztukę bagażu głó-
wnego. Szczegółowe dane dotyczące 
zasad przewozu bagażu przez danego 
przewoźnika znajdują się na stronie in-
ternetowej Linii Lotniczych. Klient jest 

zobowiązany do zaznajomienia się z tymi 
informacjami wraz ze szczególnym uwz-
ględnieniem bagażu nietypowego. Baga-
żami nietypowymi przykładowo są sprzęt 
do nurkowania, wózki dziecięce, wózki 
inwalidzkie. Chęć zabrania takiego bagażu 
należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej 
przy podpisaniu Umowy turystycznej. 
Przewóz bagażu nietypowego na trasie z 
lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko 
odbywa się na koszt Klienta. Cena prze-
wozu bagażu nietypowego będzie obliczo-
na i potwierdzona przez Organizatora po 
zgłoszeniu takiego przewozu. Jeżeli dojd-
zie do zaginięcia lub uszkodzenia bagażu 
w trakcie lotu Klient powinien niezwło-
cznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi 
przewoźnika na lotnisku i wypełnić pro-
tokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia ba-
gażu. Tylko taki dokument pisemny oraz 
kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) 
jest podstawą roszczeń o odszkodowanie 
od linii lotniczych lub  towarzystwa ubez-
pieczeniowego. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy 
pozostawione w miejscu publicznym bez 
opieki UWAGA: Nie należy umieszczać 
w bagażu przeznaczonym do transportu 
w lukach bagażowych takich przedmio-
tów jak: dokumenty, pieniądze lub inne 
wartościowe rzeczy. W przypadku bagażu 
w transporcie autokarowym  klientowi 
przysługuje limit  17 kg/os oraz bagaż 
podręczny. 
O możliwości zabrania dodatkowego 
bagażu lub bagażu nietypowego jak np. 
rower, deski do pływania, materace i inne 
należy pytać Organizatora. 
  
XIII  UTRATA DOKUMENTÓW 

W przypadku utraty przez Klienta do-
kumentów koniecznych do podróży 
(paszport, wiza, dowód osobisty) fakt ten 
należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim 
organom. Ponadto  Klient na własną rękę 
oraz na własny koszt zobowiązany jest do 
uzyskania nowych dokumentów umożliwi-
ających podróż. Klient może zwrócić się 
o pomoc w zakresie otrzymania nowych 
dokumentów do rezydenta, przy czym 
koszty związane z pomocą Klient jest zo-
bowiązany zwrócić  Organizatorowi.   

XIX  NOCLEGI I WYŻYWIENIE 

Każde Państwo samodzielnie przyznaje 
standard obiektów i ustala dla niego od-
powiednią liczbę gwiazdek (*). W każdym 
kraju istnieje indywidualny system kate-
goryzacji hotelowej, dlatego też nie można 

dokonywać porównań obiektów tej samej 
kategorii w różnych krajach.
Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy 
odjazd nie jest powodem do później-
szego oddania pokoju. Doba hotelowa 
we wszystkich hotelach i apartamentach 
zwykle kończy się o godz. 09:00 lub 10:00, 
a rozpoczyna się o godz. 15:00. W przy-
padku późnych wylotów lub wyjazdów, 
bez względu na godzinę zakwaterowania, 
należy opuścić pokoje do godziny oznaczo-
nej jako koniec doby hotelowej. Zatem wc-
ześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd 
nie uprawniają do dłuższego korzystania 
z pokoju, Organizator stara się zapewnić 
jedynie miejsce do przechowania baga-
żu. Organizator nie zapewnia prysznica 
po wykwaterowaniu i przed zakwatero-
waniem. UWAGA: Obiekty  nie ponoszą 
odpowiedzialności materialnej za rzeczy 
wartościowe pozostawione przez Klienta 
w pokoju. W tej sytuacji zalecamy wy-
nająć sejf hotelowy dostępny w recepcji 
bądź pokoju i zdeponować w nim m.in. 
paszport, pieniądze oraz inne wartoś-
ciowe rzeczy, przy czym w większości 
hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo 
płatne. Zakres wyżywienia oraz sposób 
serwowania posiłków (bufet czy też dania 
serwowan do stołu) podany jest w opisie 
świadczeń przy każdym obiekcie. Jakość 
posiłków uzależniona jest od kategorii ho-
telu. W przypadku kategorii All Inclusive 
w większości cena obejmuje również na-
poje do posiłków, przekąski w ciągu dnia 
we wskazanych barach, kawę, itp. Szcze-
gółowe opisy opcji All Inclusive dostępne 
są w opisach hoteli.  

XV  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODO-
WANIE 

Klient jest zobowiązany do naprawienia ka-
żdej szkody wyrządzonej na rzecz Organi-
zatora, innych Klientów, hoteli, linii lotnic-
zych itp. Klient ponosi odpowiedzialność 
materialną za szkody i straty wyrządzone 
z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich, 
nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. 
W przypadku naruszenia obowiązków 
przez Klienta, w szczególności niezastoso-
wania się do wskazówek i poleceń przed-
stawicieli Organizatora, naruszania por-
ządku imprezy zagrażającego innym  Kli-
entom imprezy, Organizator może rozwią-
zać z Klientem umowę w trybie natychmi-
astowym. W takiej sytuacji dalszy pobyt 
oraz powrót Klienta odbywa się na jego 
koszt. Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności odszkodowawczej w stosunku 
do Klientów ponad kwotę rzeczywistej 

szkody. Organizator niniejszym ogranicza 
swoją odpowiedzialność za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie usług 
w czasie imprezy turystycznej do 
dwukrotności ceny imprezy turystycznej 
względem każdego Klienta. Organiza-
tor nie gwarantuje miejsca na imprezie 
w przypadku samowolnej zmiany przez 
Klienta miejsca wsiadania lub wylotu. 
Organizator nie odpowiada za odmowę 
wpuszczenia Klienta do danego Państwa 
lub na pokład środka transportu z przyc-
zyn leżących po stronie Klienta.   

XVI  POZOSTAŁE  OBOWIĄZKI  KLIENTA  

Klient  jest zobowiązany:   zapewnić oso-
bom nie posiadającym pełnej zdolności do 
czynności prawnych opiekę osoby mającej 
pełną zdolność do czynności prawnych i 
zapewnić opiekę osobom, których stan 
zdrowia wymaga opieki.  
 
XVII  KOŃCOWE  POSTANOWIENIA  

Informacje ustne, które Klient otrzymał 
w miejscu sprzedaży nie wiążą  Organi-
zatora. Organizator związany  jest  wy-
łącznie Umową  turystyczną  oraz Ogól-
nymi  warunkami uczestnictwa  oraz za-
łącznikami  „Ważne informacje”.  Podpisa-
niem Umowy turystycznej  Klient wyraża 
w imieniu swoim oraz w imieniu in-
nych osób objetych umową, zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
w stopniu niezbędnym do prawidłowego 
wykonania umowy oraz w celach mar-
ketingowych.  Przedmiotowa zgoda jest 
wyrażona na czas nieograniczony i jest 
wiążąca do czasu jej odwołania. Klien-
towi oraz innym osobom znajdującm się 
w umowie przysługuje prawo do wglą-
du do swoich danych osobowych oraz 
ich ewentualnych zmian.  W sprawach 
nieuregulowanych Warunkami uczest-
nictwa zastosowanie mają odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy 
o usługach turystycznych oraz inne obow-
iązujące przepisy. Ewentualne spory, 
strony będą rozstrzygały polubownie, 
a w przypadku nie osiągnięcia porozumie-
nia przez sąd właściwy. Nieważność niek-
tórych postanowień Umowy nie powoduje 
nieważności całej Umowy.   
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AUTORYZOWANI AGENCI

MEA TRAVEL Włókniarzy 18 Andrychów 334446041

GLOBSAT Fabryczna 1/2h Bełchatów 446334444

SUN & TRAVEL Piłsudskiego 9 Będzin 327622860

ALBICJA Św. Rocha 10 Białystok 857460095

GRACE Wzgórze 18 Bielsko-Biała 338164071

GOOD LUCK Granitowa 16 Bieruń 327177007

SAVOY TOURS Partyzantów 2A/0.70 Bochnia 146402816

WEHIKUŁ TRAVEL Plac Żwirki i Wigury 3 Brzesko 146635006

MY TRAVEL Grzymały Siedleckiego 20 Bydgoszcz 523638974

BIS TRAVEL Stefana Okrzei 1 Bystrzyca Kłodzka 748112515

AMALFI TRAVEL Powstańców Warszawskich 16/48 Bytom 327501773

PAWEŁ Hajducka 6 Chorzów 327332892

PTTK ODDZIAŁ CHRZANÓW 29 Listopada 16 Chrzanów 694629659

TROPICANA TRAVEL Liburnia 20 Cieszyn 338511015

ZYGMA WAKACYJNY ŚWIAT Powstańców Śląskich 53 Czechowice-Dziedzice 322142315

VIKTORIA TRAVEL Broniewskiego 8d Czerwionka-Leszczyny 324315881

LINDA Al. N.M.P. 28 Częstochowa 343664310

AIR TRAVEL Jana III Sobieskiego 6 Dąbrowa Górnicza 322681068

EURO TRAVEL Joselewicza 4 Dąbrowa Tarnowska 146424225

CHODAK TRAVEL Rzeszowska 52 Dębica 146810717

LOS AMIGOS WAKACYJNY ŚWIAT Królewiecka 89 Elbląg 501121505

CHRONOCOLOR Mickiewicza 2/8LU Garwolin 257516926

BIURO PODRÓŻY 41 S.C. Świętojańska 41 Gdynia 533908050

MERCEDES Zwycięstwa 52a Gliwice 322315145

AL TOUR Al. Jeziorańskiego 1 Gliwice 327751567

SPORTUR Jedności Robotniczej 39 Głogów 768347481

OTTOKAR Mickiewicza 16 Głogówek 774069735

OPAWY Wyszyńskiego 4 Głuchołazy 774393290

JAWA TOUR Strzelecka 2 Gogolin 774669069

STUDIO ACTIVE SPORT I TURYSTYKA Kościuszki 36 Gorlice 693761744

BEATA WAKACYJNY ŚWIAT Pocztowa 2-4 lok. 3 Gorzów Wielkopolski 957228222

LIDERTOUR Rynek 5 Gostyń 655722489

MADART Kadyiego 2 Jasło 134463591

PODRÓŻNIK Harcerska 1D Jastrzębie Zdrój 324700588

SUN TOUR Sądowa 5a Jaworzno 327519121

ITAL-TOUR Marii Konopnickiej 3 Kalisz 627683160

SIDE TRAVEL Lwowska 32 Katowice 327007191

RELAKS Głowackiego 20 Kędzierzyn Koźle 774837445

SIGMA TOUR Staszica 14 F Kielce 413662899

REISE HIT Targowa 3 Knurów 322350322

MONDIAL TOURS Spółdzielców 6a Konin 632492100

WAKACYJNA WYSPA Medweckiego 2 Kraków 122973054

OTTOKAR Głowackiego 10 Krapkowice 774662552

WROTUR Al. Niepodległości 27 Kraśnik 818254411

MINT&EVENT TRAVEL N.M.P 9 Legnica 768701980

ATUR TRAVEL Krasińskiego 12 Leszno 655296509

LIMATUR Mordarskiego 6 Limanowa 183373999

PRESTO Wąska 4 Lubliniec 343070603

PLANETA PODRÓŻY Żwirki 3 Łódź 426619460

PODRÓŻE PIERWSZA KLASA Al. Niepodległości 11 Mielec 177739200

AS TRAVEL Żwirki i Wigury 4 Mikołów 327383673

MIRKO Plac 3 Maja 2/1 Mława 236550034

RENOMATOUR Grunwaldzka 20 Mysłowice 323182604
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ETIUDA Lwowska 80 Nowy Sącz 184418071

43 TIME Waksmundzka 38 Nowy Targ 531673897

MERKURY Wrocławska 2 Nysa 774332782

OPAL Rzemieślnicza 10 Oleśnica 713981406

ILKUS Sławkowska 13 Olkusz 326431585

SINDBAD Rynek 8 Opole 774434444

MY TRAVEL OSTROŁĘKA Gen. A. Gorbatowa 28 Ostrołęka 734191231

ADALBERT Iłżecka 71 Ostrowiec Św. 412632986

WAKACYJNY AGENT Wojska Polskiego 2 Ostrów Wlkp. 625903849

COMTOUR Piastowska 4 Oświęcim 338441633

PA-CO-TOUR Kościuszki 5 Pabianice 422130013

MISTRAL TRAVEL Bytomska 184 Piekary Śląskie 322870088

TRAMPTOUR Drzymały 8/1 Piła 673491960

GRANT-TRAVEL Sienkiewicza 16 Piotrków Trybunalski 692820514

MILLENNIUM TRAVEL Kolejowa 1 Płońsk 236629341

TRAVEL AG Pocztowa 5 b Polkowice 767463546

KANION Polna 2 Poznań 618475996

OTTOKAR Piastowska 45 Prudnik 774363402

SAMAJ WAKACYJNY ŚWIAT Długosza 6 Przemyśl 166791078

AGENCJA TURYSTYCZNA ZAWADZKIE Opawska 13 Racibórz 324190809

AS TRAVEL Korfantego 1 Radlin 324149013

LA PAUSA Gdańska 48 D Reda 535944954

RELAX Miodowa 13 Ruda Śląska 322426170

EXPERT WAKACJE Powstańców Śląskich 15 Rybnik 327331003

TROPICAL TRAVEL Racibroska 292 Rydułtowy 324140033

AGA TOUR Kazimierza Pułaskiego 61 Siedlce 256449090

ATUT Staszica 3 Siemianowice Śl. 327658324

ZORBA TRAVEL WAKACYJNY ŚWIAT Norwida 8 Skierniewice 68327867

FAMILY TOUR Rynek 7 Skoczów 338530733

MONDIAL TOURS Warszawska 10 Słupce 632771660

SUN WAY TRAVEL Szczecińska 58 Słupsk 598455480

PROTRAVEL Warszawska 15c Sochaczew 468111573

LAGUNA Warszawska 12 Sosnowiec 322963640

GROMAD TOURIST Rynek 32/36 Strzegom 748550398

MARCO POLO Krzywoustego 75/U2 Szczecin 784811482

JANKOWSCY TRAVEL Długa Śrem 784552849

X-WAKACJE Strzegomska 2 Świdnica 531061952

POLTUR Plac Głowackiego 36 Tarnobrzeg 158221389

BRIGHT-TRADE Rynek 11 Tarnowskie Góry 327335559

PIN TRAVEL Krasińskiego 5 Tarnów 512054575

TRAVELLER Bielska 96 Tychy 322190070

KROPKA Grażyńskiego 2 Ustroń 338541454

HERODOT Plac Jana Pawła II 12 Wadowice 338232053

ZBUTA 1-go Maja 64 (Galeria Vicotria) Wałbrzych 746323143

RAYTAN TOUR Trębacka 4 Warszawa 226309718

ELTO Kubsza 28 Wodzisław Śląski 324553104

TRAVELPUNKT Strzegomska 206 Wrocław 717242146

POMIAN TRAVEL Zaruskiego 2 Zakopane 182015204

GOLDEN TRAVEL 3 Maja 21 Zawiercie 326466111

AG TUR D. JAWORSKA Malczewskiego 13 lok.A Ząbki 793633655

VENTUS TRAVEL Łaska 15 Zduńska Wola 438253167

NEVADA TRAVEL Powstańców Śląskich 21 Zgierz 794904473

BIURO PODRÓŻY FLY Energetyków 2a (Galeria Tesco) Zielona Góra 684518700

ADA TRAVEL Rynek 2 Żory 324342067

SOŁA Żeromskiego 4 Żywiec 338612944
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Czas trwania imprezy turystycznej
W przypadku transportu autokarowego i lotniczego terminem rozpoczęcia imprezy 
jest dzień wyjazdu/wylotu. Jeśli chodzi o dojazd własny jest to dzień zakwaterowania 
w danym obiekcie. Dniem zakończenia imprezy jest dzień powrotu do Polski.  
W przypadku dojazdu własnego jest to dzień wykwaterowania z obiektu.

Dodatkowe łóżko – dostawka
Ze względu na różne potrzeby klientów istnieje możliwość stworzenia pokoju 
posiadającego więcej łóżek niż jego standardowe wyposażenie. Pokoje te tworzone są 
zazwyczaj poprzez dostawienie dodatkowego łóżka (rozkładanego fotela). Większość 
obiektów określa czy dostawka jest dostosowana tylko dla dziecka czy także dla 
osoby dorosłej (w zależności od wymiarów dostawki). Należy pamiętać, iż wstawienie 
dostawki do pokoju zmniejsza jego powierzchnię mieszkalną, pokój staje się mniej 
przestronny. W niektórych przypadkach obiekt umożliwia nocleg osoby dorosłej  
na dostawce proponując zniżki z tytułu dodatkowego łóżka. Należy jednak pamiętać, że 
może to nie być zbyt komfortowe. Dostawki określone wiekiem dla standardowego wzrostu 
i wagi.

Hałas – cisza nocna
Większość obiektów oferowanych przez Biuro Podróży Vitkovice Tours znajduje 
się w popularnych regionach turystycznych, które tętnią życiem zarówno w dzień 
jak i w nocy. Również obiekty z Klubami Neptuna do takich należą. Takie warunki 
sprzyjają nocnemu życiu towarzyskiemu. W związku z tym niestety nie jesteśmy  
w stanie zapewnić Państwu całkowitej ciszy podczas wypoczynku. Ciszę zakłócać mogą 
także prace budowlane przeprowadzane w pobliżu miejsca zakwaterowania. W takim 
wypadku prosimy o wyrozumiałość, gdyż nie mamy wpływu na rozwój infrastruktury 
danych miejscowości.

Wyjazd autokaru
W dniu wyjazdu autokaru bardzo prosimy o stawienie się na miejscu zbiórki 15 minut 
wcześniej. W zależności od ilości osób transport do miejsca docelowego odbędzie się 
autokarem czeskiego lub polskiego przewoźnika. Wyjazdy autokarów z Polski odbywają 
się zazwyczaj w godzinach dopołudniowych natomiast wyjazdy powrotne w godzinach 
wieczornych po obowiązkowej przerwie i odpoczynku kierowcy, dlatego godziny wyjazdu 
uzależnione są od godzin przyjazdu autokaru do danego kraju. Aby skrócić czas trwania 
podróży możliwe są antenki dowożące klientów do głównego autokaru jak również rozwożące 
klientów do miejsca zakwaterowania. Godziny wyjazdu z danego obiektu podawane są           
w ostatni dzień zakwaterowania na tablicy informacyjnej. Orientacyjne godziny wyjazdu 
autokaru z Polski podawane są przy dokonaniu rezerwacji natomiast faktyczne godziny 
wyjazdu podane zostają na kilka dni przed wyjazdem. Czasami z przyczyn technicznych 
nie jest możliwy dojazd pod samo wejście do obiektu (wąskie uliczki, zatłoczone drogi), 
w takim wypadku bardzo prosimy o wyrozumiałość i podejście we wskazane miejsce. Przyjazd 
do Chorwacji w zależności od miejscowości mogą być w godzinach wczesnoporannych 
zakwaterowanie dopiero od około 15:00, godziny wyjazdów w zależności od miejscowości 
mogą odbywać się w godzinach późnowieczornych, wykwaterowanie ok 10:00.

WAŻNE INFORMACJE,
o których musisz wiedzieć przed podróżą

Opieka rezydenta
Uczestnicy imprez pobytowych objęci są opieką rezydenta. Rezydent zazwyczaj 
ma pod opieką klientów z kilku obiektów, dlatego też zostają ustalone dyżury, 
w czasie których można się spotkać z rezydentem. Rezydent służy pomocą nie tylko 
przy zakwaterowaniu i wyborze wycieczek fakultatywnych, ale także przy wszelkich 
występujących problemach. W okolicach recepcji znajduje się tablica informacyjna  
z wypisanymi dniami i godzinami dyżuru rezydenta oraz podany jest numer telefonu. 
Na tablicy informacyjnej znaleźć można także godziny zbiórki na wybrane wycieczki 
fakultatywne. W zależności od miejsca zakwaterowania rezydent może mówić  
w języku czeskim lub polskim, w przypadku problemów w komunikacji z czeskim rezydentem 
razem z Dokumentami Podróży przesyłamy numer do rezydenta, który mówi po polsku. 
Rezydent ten znajduje się co prawda w innej miejscowości ale będzie kontaktował się               
z Państwa rezydentem. 

Dodatkowe wymagania - życzenia
Wszelkie dodatkowe wymagania Klientów wysyłane są do wskazanego w umowie obiektu 
na zasadzie prośby. Obiekt w miarę możliwości stara się spełnić dodatkowe życzenia Klienta 
jednak nie daje 100 % pewności na wywiązanie się z nich.

Zniżki dla dzieci
Większość przedstawionych w naszej ofercie obiektów proponuje zniżki dla dzieci. W wielu 
obiektach dziecko z 2 osobami dorosłymi jest gratis, czyli płaci tylko ubezpieczenie 70 
PLN. Wysokość zniżki uzależniona jest od wieku dziecka i ilości osób dorosłych, z którymi 
dziecko będzie w pokoju. Należy także pamiętać, iż zniżki dla dzieci są brane pod uwagę 
w momencie, gdy dziecko w dniu zakończenia imprezy nie będzie miało ukończonego 
odpowiedniego progu wiekowego. 

Dokumenty podróży – vouchery
Po zapłaceniu pełnej sumy za pobyt Organizator przesyła Klientowi bądź Agentowi 
Dokumenty Podróży tzw. Vouchery. Następuje to najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem. 
W przypadku zakupu wycieczki w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem Vouchery 
są przesyłane automatycznie po zaksięgowaniu przez Organizatora pełnej płatności. 
Wystawiane Vouchery są w języku chorwackim i zawierają wszystkie usługi, które Klienci 
zakupili. Klient ani Agent nie mają żadnego prawa do jakiejkolwiek ingerencji w Voucherze. 
Nie można niczego skreślać ani dopisywać gdyż w takim przypadku Voucher jest nieważny. 

Wyżywienie
Rodzaj i ilość posiłków określony został w każdej ofercie. Posiłki w formie bufetu  
- wszystkie dania pobierane są przez Klienta indywidualnie. Wybór z menu - posiłek  
z reguły należy zamówić dzień wcześniej. Napoje do posiłków są płatne dodatkowo o ile 
oferta nie przewiduje inaczej. 
W okresach poza głównym sezonem trwającym od lipca do końca sierpnia zarządzający 
obiektami mogą zmienić formę wyżywienia. Należy pamiętać, że wybierając tańsze obiekty 
wyżywienie będzie jakościowo gorsze i mnie urozmaicone lub w ogóle nie urozmaicone.




