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BUŁGARIA  >  PRIMORSKO

SAMOLOTEM NIE TYLKO NAD ADRIATYK

Hotel Viamare Family
Tygodniowy pobyt z ALL INCLUSIVE.
•	 apartamenty rodzinne 
•	 wspaniała atmosfera
•	 350 m od plaży 

Hotel Pernera
Tygodniowy pobyt z ALL INCLUSIVE.
•	 przy samej plaży 
•	 wspaniała kuchnia 
•	 bardzo popularny hotel 

Hotel Perla Playa Family 
Tygodniowy pobyt ze śniadaniami.
•	 50 m od plaży 
•	 blisko centrum 
•	 super cena 

Cena od
1369 pln/os.

GRECJA  >  KORFU 

CYPR  >  LARNAKA

Cena od
1799 pln/os.

Cena od
3999 pln/os.



SAMOLOTEM NIE TYLKO NAD ADRIATYK VITKOVICE TOURS 
Wasz specjalista od rodzinnych wakacji 

•	 ponad 27 lat doświadczenia w organizowaniu wakacji 

•	 Silna i stabilna marka – jedna z największych w Czechach 

•	 najszersza oferta wakacji do Chorwacji 

•	  dbałość o klienta na pierwszym miejscu 

GDZIE NAS SZUKAĆ

Usiądź wygodnie i wyobraź sobie wakacje nad morzem: 
szum morskich fal, letni powiew wiatru we włosach, słońce 
delikatnie padające na twarz. Dzieci bawiące się nad  
brzegiem morza. Smaczne jedzenie w towarzystwie lampki 
chorwackiego wina przy zachodzie słońca. Tak jak   
w  poprzednich latach zadbamy o to, aby Twoje wakacje  
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.

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. 

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
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MORZE ZNIŻEK I KORZYŚCI
Oferta LATO 2019

Super oferty dla „DUŻEJ RODZINY“  
Dzieci mają darmowy pobyt lub atrakcyjną zniżkę. Piktogram ‘’dzieci 
GRATIS’’ informuje o zniżkach dla dzieci. Aż 3 dzieci może mieć pobyt 
GRATIS – w wybranych obiektach. 

Zniżka dla MINIGRUP 3% 
Przy rezerwacji 8 i więcej osób na 1 umowie zaproponować możemy 
zniżkę dla minigrupy 3%, żnizka nie łączy się ze zniżkami stałego klienta. 

Gwarancja bezpłatnej zmiany zakwatrowania  
Do 31.1.2019 dokonamy zmiany zakwaterowania całkowicie bezpłatnie.

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

Rejs po rzece CETINA w CENIE! 
Oferta dotyczy zakwaterowania w miejscowości OMIŚ – Hotel BRZET. 

Zniżki FIRST MINUTE 
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.

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

Ubezpieczenie chorób przewlekłych W CENIE! 
Ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH zawarte w cenie wyjazdu. 

Wakacje z animacjami Klubu Neptuna

NEPTUN KLUBY to super zabawa dla całej rodziny! 

Mnóstwo zabawy pod okiem wyszkolonych animatorów...  

to coś co pokochają Twoje dzieci.

PROGRAM AKTYWNE WAKACJE 55+  to wpaniała 

zabawa i aktywny wypoczynek dla seniorów i nie tylko...

DZIECKO 
GRATIS



NEPTUN KLUB BAŚKA VODA  88
I BAŚKO POLJE  
Baśko Polje 92
NEPTUN KLUB PROMAJNA  94
Makarska  98
Tucepi     101
Podgora     102
Zivogosce     103
NEPTUN KLUB DRVENIK 104
Drvenik  105
Brist     108
NEPTUN KLUB GRADAC  110
Gradac  111
Klek 117
Wyspa Brać - Bol 117
Wyspa Hvar - Jelsa 118   
Wyspa Hvar - Stari Grad 119
Wyspa Hvar - Hvar 120 
Półwysep Peljesac - Trpanj 120
Półwysep Peljesac - Orebić 122
Wyspa Korczula - Korczula 125
Dubrovnik  126
Srebreno 127
Cavtat  127

CZARNOGÓRA  128
Budva     129
Becici     130
Petrovac     131
Sutomore     131

SŁOWENIA  132
Bled     133
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Ptuj     134
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Sprzedaż wycieczek z katalogu Adriatyk 2019 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%. Zniżki za wczesny zakup nie dotyczą cen autokaru i samolotu. Cena 
wycieczki w przypadku transportu lotniczego i autokarowego 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 2019 rozpocznie się dnia 10.12.2018. Zniżki w tym katalogu są ostateczne. Ważność tego katalogu kończy się 31.10.2019.
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Rovinj     32
Każela  34
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Banjole     38
Duga Uvala  39
Rabac  40

KVARNER  44
Medveja 45
Moscenicka Draga   46
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Crikvenica  48
Selce  50
Novi Vinodolski  52
Klenovica  53
Wyspa Krk - Njivice  53
Wyspa Krk - Malinska  55
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Wyspa Rab - Suha Punta 57
Wyspa Rab - Lopar  60
Wyspa Pag - Gajac 61 
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DALMACJA 62 
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Bożava     65
Biograd na Moru     66
Św. Filip i Jakov     67
Pirovac     70
Vodice     71
Sibenik - Solaris  72
Rogoznica  76
Primosten       76
KLUB NEPTUNA TROGIR     78
Trogir  79
Seget Vranjica  81
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Lokva Rogoznica  85
Brela     86
Baśka Voda  86



Nazwa obiektu

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

W ofercie BPVT znajdziecie więcej 
specyficznych oznaczeń pokoi, 
które dokładnie wyjaśniono 
w opisie danego obiektu/
pokoju. Prosimy o dokładne 
przestudiowanie opisów w 
katalogu lub na    
www.vitkovicetours.pl. 

Adriatyk dla par

Adriatyk z dziećmi

Typy pokojów
1(+0)   –  pokój jednoosobowy
2(+0)  –  pokój dwuosobowy
3(+0)   –  pokój trzyosobowy
4(+0)   –  pokój czteroosobowy 
Numer oznacza ilość łóżek w danym pokoju np. 
2(+0) to 2 osobne łóżka lub 1 łóżko małżeńskie 
+1 – dostawka (cyfra w nawiasie wraz z „+“ oznacza 
ilość dostawek w danym pokoju 
BGW  –  bungalow
APT  –  apartament
STUDIO  –  pokój z 2 łóżkami lub 1 małżeńskim  
   i małym aneksem kuchennym 

MH –  domek mobilny 
B –  balkon / taras
M  –  pokój z orientacją na stronę morską 
  (symbol ten nie gwarantuje bezpośredniego  
  widoku na morze, widok może być na drzewa  
  lub inny budynek)
SW  –  pokój z bezpośrednim widokiem na morze 
FAMILY –  pokoje rodzinne 
BEST PRICE   –   pokoje z najniższymi cenami, warianty  
           zazwyczaj ekonomiczne  

ORIENTACJA W KATALOGU 
Wszystkie informacje w jednym miejscu
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Adriatyk dla wymagających



CHORWACJA

CZARNOGÓRA

SŁOWENIA

WŁOCHY

Zniżki pakietów specjalnych 

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 First Minute 
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.   21
Novigrad ...............................840 km ...... str.   24
Poreć ..................................... 865 km ...... str.   25
Vrsar...................................... 875 km ...... str.   29
Rovinj .................................... 875 km ...... str.   32
Każela ................................... 907 km ...... str.   34
Pula ....................................... 892 km ...... str.   35
Medulin ................................. 905 km ...... str.   37
Banjole ..................................906 km ...... str.   38
Duga Uvala ...........................904 km ...... str.   39
Rabac .................................... 895 km ...... str.   40
CHORWACJA-KVARNER 
Medveja ............................... .815 km ...... str.   45
Moscenicka Draga .............. .830 km ...... str.   46
Maly Losinj ............................928km ...... str.   47
Crikvenica  ............................ 837 km ...... str.   48
Selce  .................................... 837 km ...... str.   50
Novi Vinodolski .................... 845 km ...... str.   52
Klenovica  ............................. 845 km ...... str.   53
Wyspa Krk.............................850 km ....... str.   53
Wyspa Rab ........................... 866 km ...... str.   58
Wyspa Pag............................ 981 km ...... str.   61
Karlobag ...............................908 km ...... str.   61
CHORWACJA-DALMACJA 
Privlaka ................................. 967 km ...... str.   63
Zaton  ................................... 963 km ...... str.   63
Bożava  ................................. 982 km ...... str.   65
Biograd na Moru  .................977km ...... str.   66
Św. Filip i Jakov  ...................977 km….....str. 67
Pirovac  ................................. 988 km .......  str. 70
Vodice ................................... 985 km ........ str. 71
Sibenik-Solaris  ..................1000 km ........ str. 72
Rogoznica  ..........................1039 km ........ str. 76
Primosten ... .......................1030 km ........ str. 76
Trogir .................................. 1040 km ........ str. 79
Seget Vranjica ...................1055 km ........ str. 81
Omiś  ..................................  1100 km ........ str. 82
Nemira  ..............................  1112 km ........ str. 83
Resnik  ................................ 1115km ........ str. 85
Lokva Rogoznica ................ 1126 km ........ str. 85
Brela ..................................  1114 km ........ str. 86
Baśka Voda  ....................... 1118 km ........ str. 86
Baśko Polje  ........................ 1120 km ........ str. 92
Promajna ............................ 1123 km ........ str. 94
Makarska ............................ 1127 km ........ str. 98
Tucepi ................................. 1130 km ...... str. 101
Podgora .............................. 1134 km ...... str. 102
Zivogosce ........................... 1144 km ...... str. 103
Drvenik ............................... 1153km ...... str. 105
Brist .................................... 1162 km ...... str. 108
Gradac ................................ 1175 km ...... str. 111
Klek  .................................... 1193 km .......str. 117
Dubrownik .......................... 1268km ...... str. 126
Srebreno ..............................1275km ...... str. 127
Cavtat ................................. 1286km ...... str. 127
CHORWACJA – WYSPY
Brać – Bol  ...........................1155km .......str. 117
Hvar – Jelsa ....................... 1140 km ...... str. 118
Hvar – Stari Grad .............. 1132 km ...... str. 119
Hvar – Hvar ........................ 1130 km ...... str. 120
Pelješac – Trpanj.................1189km ...... str. 120
Peljesac – Orebić ...............1226 km ...... str. 122
Korczula – Korczula  .........1223 km ...... str. 125
CZARNOGÓRA
Budva ..................................1380 km ...... str. 129
Becici ..................................1386 km ...... str. 130
Petrovac na Moru ..............1400 km ...... str. 131
Sutomore  .........................  1426 km  ....  str. 131
SŁOWENIA
Bled ........................................717 km ...... str. 133
Radenci ................................. 534 km ...... str. 133
Ptuj........................................ 601 km ...... str. 134
Morawskie Toplice ............... 520 km ...... str. 135

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

WŁOCHY
Lignano ............................... 1163 km ...... str. 137
Bibione...................................867km ...... str. 137
Lido di Jesolo ....................... 920 km ...... str. 138
Cesenatico ..........................1160 km ...... str. 139

Polecane trasy z Polski

1) Polska –> Czechy –> Austria –> Słowenia –> Chorwacja
2) Polska –> Słowacja –> Węgry –> Chorwacja
3) Polska –> Czechy –> Słowacja –> Węgry –> Chorwacja

TRASA CZAS PRZEPRAWY (OKOŁO) CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PRZEPRAW

CENA (OKOŁO)HRK/OSOBĘ CENA (CCA) HRK/AUTO

Wyspa Cres i dalej przez most 
na wyspę Losinj

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

Wyspa Pag Prizna – Zigkjen- 15 min. 1 x na godzinę 17 96

Wyspa Rab Stinica - Misnjak – 15 min. 1 x na godzinę 15 85

Wyspa Brac Split – Supetar – 50 min. 14 x dziennie 33 154

Wyspa Hvar Split - Stari Grad – 120 min 7 x dziennie 47 310

Orebić i Wyspa Korczula Orebic – Domince – 15 min. 18 x dziennie 16 76

Wyspa Mljet Prapratno – Mljet – 45 min. 5 x dziennie 28 140

Wyspa Vis Split – Vis – 150 min. 2 -3 x dziennie 54 340

Promy w Chorwacji

Więcej informacji na www.jadrolinija.hr i www.rapska-plovidba.hr 
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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

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

TRASA CZAS PRZEPRAWY (OKOŁO) CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PRZEPRAW

CENA (OKOŁO)HRK/OSOBĘ CENA (CCA) HRK/AUTO

Wyspa Cres i dalej przez most 
na wyspę Losinj

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

Wyspa Pag Prizna – Zigkjen- 15 min. 1 x na godzinę 17 96

Wyspa Rab Stinica - Misnjak – 15 min. 1 x na godzinę 15 85

Wyspa Brac Split – Supetar – 50 min. 14 x dziennie 33 154

Wyspa Hvar Split - Stari Grad – 120 min 7 x dziennie 47 310

Orebić i Wyspa Korczula Orebic – Domince – 15 min. 18 x dziennie 16 76

Wyspa Mljet Prapratno – Mljet – 45 min. 5 x dziennie 28 140

Wyspa Vis Split – Vis – 150 min. 2 -3 x dziennie 54 340

Więcej informacji na www.jadrolinija.hr i www.rapska-plovidba.hr 



Transport autokarowy 

•	   Zapewniamy BEZPŁATNY transport dla dzieci poniżej 12 
roku życia z 2 osobami dorosłymi. Przy obiektach w Neptun 
Klubach w terminie do 22.6 i od 31.8. Promocja obowiązuje 
do 31.1.2019. Liczba miejsc jest ograniczona.

•	Wyjazdy	z	5	śląskich	miejscowości	(transfer	z	innych		 	
miejscowści za dopłatą na zapytanie w BPVT).

• Antenka z Wrocławia przez Czechy

• Antenka z Bielska-Białej do Cieszyna

•	Wyjazdy	na	7	i	14	nocy	w	każdy	piątek	od	17.5	do	20.9		 	
włącznie.

•	Wyjazdy	na	10/11	nocy	w	piątki	i	we	wtorki	w	wybranych		 	
obiektach i terminach pobytu (29.6-10.7, 10.7-20.7, 20.7-  
31.7, 31.7-10.8, 10.8-21.8, 21.8-31.8).

•	Opieka	pilota	na	wybranych	trasach.

•	Kawa	lub	herbata	podczas	podroży	GRATIS	–	nie	dotyczy		 	
przejazdu czeskim autokarem. 

•	Filmy	i	bajki	podczas	podroży.

Miejscowości docelowe nad Adriatykem:
ISTRIA
Umag, Novigrad, Poreć, Vrsar, Rovinj, Rabac   
(wyjazdy od 31.05 do 13.09.2019 włącznie).

 KVARNER
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Wyspa Krk, wyspa Rab* 
(wyjazdy od 31.05 do 13.09.2019 włącznie).

 PÓŁNOCNA DALMACJA: 

Św.Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, Sibenik-
Solaris, Primosten, Trogir, Kastel-Stafilic (wyjazdy od 24.05 do 
13.09.2019 włącznie).

ŚRODKOWA DALMACJA: 
Split, Omiś, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, Baśka Voda, 
Baśko Polje, Promajna, Makarska, Tucepi, Podgora, Drvenik, 
Brist, Gradac (wyjazdy od 17.05 do 20.09.2019 włącznie).

CZARNOGÓRA:
(wyjazdy 7.06 i 13.09.2019).

POŁUDNIOWA DALMACJA: 
Półwysep Peljesac-Trpanj, Orebić, Wyspa Korcula*, Wyspa Mljet* 
(wyjazdy od 31.05 do 6.09.2019 włącznie).

Dziecko do 12 lat 
gratis 

AUTOKAREM NAD ADRIATYK
Bezpiecznie aż do miejsca wypoczynku

10  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

MAPA MIEJSC WYJAZDÓW  
AUTOKARÓW Z POLSKI

Wodzisław Śl.
Rybnik

Katowice

Gliwice

Jastrzębie-Zdr.

CieszynOstrawa

Kierunek 
Chorwacja

Polska

Czechy

Bielsko-Biała

Wrocław

Brno



Autokarem na Chorwackie wyspy:
Przejazd na wyspy jest organizowana do najbliższego 
miasta z którego odpływa prom. Następnie odbywa się 
przeprawa promem i transfer autokarem/samochodem 
osobowym/taksowką do wybranego miejsca pobytu.

•	WYSPA RAB

autobusami miejskimi, promem i transfer lokalnymi 
busami do danej miejscowości na wyspie Rab. Wyjazdy: 
31.05, 7.06, 14.06, 21.06, 28.06, 5.07, 12.07, 19.07, 26.07, 
23.08, 30.08, 6.09, 13.09..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 + łódź + przeprawa 
promem. Transfer na wyspę może być organizowany przez 
lokalnego przewoźnika, więc może nastąpić opóźnienie w 
czasie podróży.

•	AUTOKAR DO CZARNOGÓRY i Dalmacji Południowej 
(Płw. Peljesac, Klek) 
Przejazd autokarem do miejscowości GRADAC, następnie 
transfer lokalnym busem do miejsca docelowego (w zależności 
od ilości osób może to być podróż autokarem, minibusem 
bądź autem osobowym, dotyczy to Płw. Peljesac - bardzo 
rzadko prawie nigdy jest to przeprawa 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. 

CZARNOGÓRA: w wybranych terminach (7.06 – 16.06 i 13.09 
– 22.09.2019) podróż odbywa się bezpośrednio do obiektów.

Ostateczna cena za usługi autokarowe do Chorwacji i Czarnogóry 
obejmuje: bilet tam i z powrotem klimatyzowanym autokarem z 
toaletą, opiekę pilota (na wybranych trasach). Podane ceny za 
przewóz autokarem obowiązują tylko klientów, którzy wykupili 
zarówno przejazd autokarem jak i pobyt w ofercie First Minute 
2019. O możliwość wykupienia samego przejazdu, pytajcie w BP 
VT. Bagaż do 17 kg GRATIS. Cięższe bagaże mogą być wyłączone 
z transportu. Autokary są często poddawane kontroli masy, 
gdy masa zostanie przekroczona, mogą wystąpić niepotrzebne 
niedogodności. Przewóz zwierząt jest niedozwolony.

Nasz typ! 

Najnizsze ceny na pobyty 

z przejazdem autokarem! 
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TRANSPORT LOTNICZY (nie dotyczy WIZZAIR) 

SAMOLOTEM NAD ADRIATYK 
Szybko i wygodnie aż do miejsca wypoczynku 

LOTY OSTRAWA – SPLIT – OSTRAWA 
• Wyloty w każdą sobotę w terminach 15.6 do 7.9.

Możliwe rownież wyloty z PRAGI do: 
• Dubrownika i Podgoricy na zapytanie w BPVT.

Cena końcowa za transport lotniczy obejmuje   
(nie dotyczy WIZZAIR): 

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 transferow na lotnisko i z powrotem  
 bez zakupu przelotu. 
•  Dla grup powyżej 10 osob możemy zaproponować specjalne ceny na 

przeloty.
•  Sam przelot na zapytanie w BPVT.
• Ceny są ważne przy pobytach na 7 nocy. 
•  Ceny są ważne do wyprzedania miejsc gwarancyjnych. 

Ceny w tym katalogu wynikają z ogólnych cen przelotów na 
dzień 01.12.2018 r. W przypadku wzrostu kursów walut lub opłat 
paliwowych cena może ulec podwyższeniu).

•  Specjalne ceny lotnicze na zapytanie w BPVT. 
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Nasz typ!

•		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)
• Wspołpracujemy z renomowanymi i zaufanymi przewoźnikami

KATOWICE–SPLIT–KATOWICE lub WARSZAWA       
- SPLIT - WARSZAWA 
• wyloty w każdą sobotę od 15.06. do 14.09.2019 włącznie

Transport lotniczy możliwy jest z Katowic i Warszawy. 
Lotniskami wylotów i przylotów są: w Katowicach: Port 
lotniczy Katowice-Pyrzowice, w Warszawie: Lotnisko 
Chopina. Transferów na lotnisko i z lotniska w podanych 
miastach nie organizujemy. Transport jest zapewniany 
przez tanie linie lotnicze WIZZAIR. 

• Ceny przelotów mogą się zmieniać w zależności od terminu zapytania,   
 ilości miejsc itp., CENY SKALKULOWANE ZOSTAŁY NA DZIEŃ 21.11.2018  
 I MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI ULEC ZMIANIE.
•  Bagaż rejestrowany nie jest wliczony w cenę. 
•  Cena końcowa transportu lotniczego zawiera: lot tam i powrót, opłaty 

lotniskowe, opłaty paliwowe. 
• Sam przelot bez zakwaterowania jest również możliwy do wykupienia na  
 zapytanie w Biurze Podróży Vitkovice Tours.

Loty realizowane za pośrednictwam 
tanich linii lotniczych WIZZAIR: 

Najnizsze ceny na pobyty

 z przelotami! 



Najnizsze ceny na pobyty

 z przelotami! 

NAJPOPULARNIEJSZE OBIEKTY  
Zaoszczędź sobie czasu na szukanie w katalogu idealnego miejsca na wakacje

Wybrane obiekty ALL INLCUSIVE   
w najniższych cenach: 
Hotel SOL AURORA*** str. 21 
Hotel FUNTANA*** str. 31
Hotel NARCIS *** str. 40
Hotel ZAGREB*** str. 61
Hotel Miran*** str. 70! Ville RIVJERA** str. 71! Hotel MEDENA*** str. 79! Rodzinne Bungalowy Baska Voda**,  
 str. 89! Budynek Boczny ALEM** str. 92
Hotel BLUESUN ALGA**** str. 101! Hotel LABINECA*** str. 111!Hotel LAGUNA** str. 112! Hotel FARAON*** str. 121! Budynek Boczny BELLEVUE*** str. 122! Hotel ORSAN*** str. 123! CZARNOGÓRA kompleks SLOVENSKA  
 PLAZA*** str. 129

Wybrane obiekty z PUPILEM   
w najniższych cenach:
Apartamenty POLYNESIA    
I SAVUDRIJA** str. 23 
Hotel DELFIN** str. 26
Apartamenty i pokoje   
VILLAS RUBIN*** str. 32 
Apartamenty HORIZONT** str. 35 
Mobilne Domki RABAC*** str. 41 ! Pawilony i Bungalowy KACJAK** str. 48 ! Apartamenty CROATIA*** str. 69! Hotel BRZET*** str. 82! Budynek Boczny ALEM** str. 92

•		Wybrane obiekty ALL INCLUSIVE w najniższych cenach

•		Wybrane obiekty z PUPILEM w najniższych cenach

•		Wybrane obiekty z PIASZCZYTYMI PLAŻAMI

•		Wybrane obiekty dla rodzin 2+2, 2+3 i 2+4 w najniższych cenach

! Mobilne Klimatyzowane Domki str. 93! Pawilon DUKIC B***, str. 96 ! Hotel RIVJERA** str. 99! Pensjonat POSEJDON** str. 115! Hotel FARAON*** str. 121! CZARNOGÓRA kompleks SLOVENSKA  
 PLAZA*** str. 129

Wybrane obiekty dla rodzin 2+2, 2+3 i 
2+4 w najniższych cenach:
Hotel DELFIN** str. 26! Hotel NARCIS****  str. 40! Pawilony i Bungalowy KACJAK** str. 48 
Hotel FAMILY LOPAR*** str. 60 
Hotel ZAGREB*** str. 61
Villa JELENA*** str. 68 ! Apartamenty CROATIA*** str. 69! Ville RIVJERA** str. 71! Hotel MEDENA*** str. 79! Apartamenty ANTE i NEVERA str. 84! Mobilne Klimatyzowane Domki str. 93! Pawilon DUKIC B***, str. 96 ! Hotel RIVJERA** str. 99! Aparthotel TRITON**** str. 107! Villa MARKO*** str. 109! Budynek Boczny LABINECA*** str. 111! Budynek Boczny  LAGUNA B** str. 112
Apartamenty HERCEG I KOLOMBO***  
str. 113!  Hotel NEPTUN*** str. 114! Hotel FARAON*** str. 121! CZARNOGÓRA kompleks SLOVENSKA  
 PLAZA*** str. 129

Wybrane obiekty z PIASZCZYSTYMI 
PLAŻAMI: 
Hotel FAMILY LOPAR*** str. 60 
Aparthotel DEL MAR*** str. 38
Hotel i Ville CORINTHIA BASKA*** str. 56! Hotel BRZET*** str. 82
Apartamenty i domki ZATON HOLIDAY 
RESORT****/*** str. 63, 64 
Hotele SIBENIK SOLARIS***/**** str. 
72-75
Hotel HVAR*** str. 119

Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  13

Hit cenowy!

HIT CENOWY!



Trogir (str. 78)

Baśka Voda (str. 88) 

Promajna (str. 94)

Drvenik (str. 104)

Gradac (str. 110) 

• Całodniowy program animacyjny
• Tematyczne popołudniowe zabawy
• Konkursy i Rodzinny Czwórbój
• Wieczorne atrakcje: mini disco, dziecięcy  
 karnawał
• Wybory boga Neptuna
• Sport – turniej piłki nożnej,  tenis   
 stołowy, rzutki

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

RODZINNY KLUB NEPTUNA 
Wakacje z animacjami

Baśka Voda, Rodzinne bungalowy
od 1111 PLN/os.

All Inclusive light

wakacje!Bajeczne
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PROGRAM AKTYWNE WAKACJE 55+
Wakacje z animacjami i rozrywkami 

Rozrywki: 
• *konsultacja z fizjoterapeutą 
• *wycieczki
• *aktywności sportowe
• inhalacje i zabiegi zdrowotne 
• mierzenie ciśnienia
• *wieczorki kulturalne, taneczne  i filmowe 

*zajęcia i spotkania odbywają się w języku czeskim

PROMAJNA, Dukic A.B **/***
Cena od: 1244 PLN/os.  
Autokarem z 2 posiłkami

Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  15

MAKARSKA, Hotel Rivjera **

Cena od: 1244 PLN/os.  
Autokarem z 2 posiłkami

DRVENIK, Antonija, Oliva, Triton****

Cena od: 1413 PLN/os.  
Autokarem z 2 posiłkami

GRADAC, Hotel i Budynki Boczne LAGUNA**

Cena od: 1329 PLN/os.  
Autokarem z 2 posiłkami

TROGIR, Hotel Medena***

Cena od 1413 PLN/os.  
Autokarem z 2 posiłkami

BASKA VODA, Rodzinne Bungalowy**

Cena od 1498 PLN/os.  
Autokarem z all inlcusive light

Pelen relaks 
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Dubrownik
Miasto, bez powodu nazwane Perłą Adriatyku, jedno z 
najpiękniejszych miast w Europie. Dubrownik to miasto 
muzeów i festiwali, przyciąga turystów niepowtarzalną 
architekturą wspaniała atmosferą i uroczystymi 
kawiarenkami wąskich, śródziemnomorskich uliczkach. 
Otoczone kamiennymi murami obronnymi, które broniły 
go przez wieki. W 1969 roku wpisane zostało na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. CENA ok 350 
Kun (ok 48 Euro). 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Wybierz się z nami na Riwierę Makarską i uczestnicz  
w jednej z niezapomnianych wycieczek organizowanych 
na miejscu.

Medugorje - Mostar
Medugorje - w 1981 roku w Medugorje na wzgórzu zwanym 
dziś BRDO UKAZANJA- GÓRA OBJAWIEŃ, miały miejsce 
objawienia Matki Boskiej, które trwają do dziś. Mostar- miasto, 
którego symbolem jest kamienny Stary Most z XVI wieku 
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Poza okazałymi meczetami, warta uwagi jest Carsija- 
starówka na prawym brzegu rzeki Neretwy. Stanowi barwną 
mozaikę narodów, kultur i religii. CENA ok 350 Kun (ok 48 
Euro).

Split- Park Narodowy Krka
Split- miasto i port słynące z wspaniale zachowanej 
architektury z czasów rzymskich, wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO. To właśnie tutaj cesarz 
Dioklecjan postanowił wznieść swoją letnią rezydencję. Dziś 
mury pałacu częściowo zaadoptowane są na lokale mieszkalne 
i handlowe, a w jego wnętrzu odczuwalna jest atmosfera 
rzymskich czasów. Park Narodowy Krka- założony w 1985 roku 
jako siódmy Park Narodowy Chorwacji. Rzeka Krka płynąca 
kanionem przez 75 km zachwyca swoimi wodospadami i 
kaskadami oraz otaczającą ją przyrodą. CENA ok 450 Kun (ok 
60 Euro).
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Rafting Kanionem Rrzeki Cetiny
Rzeka Cetina- wpada do Adriatyku w pirackim mieście Omiś, 
płynie jednym z najpiękniejszych kanionów Europy. Barwny 
krajobraz nienaruszona przyroda przyciągają ogromną liczbę 
turystów uprawiających rafting, którzy przyjeżdżają w te 
rejony, aby poczuć i cieszyć się z przyjemności jakie daje Cetina 
i otaczająca ją przyroda. CENA ok 300 Kun (ok 40 Euro).

Fotosafari Deltą Neretwy
Rzeka Neretwa- najdłuższa rzeka wpływająca do Adriatyku. 
Źródło ma na terenie Bosni i Hercegowiny na wysokości 1.095 
m n.p.m. Około 218 km swojej długości płynie przez terytorium 
Bośni i Hercegowiny a zaledwie 22 kilometry przez terytorium 
Chorwacji. W dolnym toku tworzy rozległą deltę zajmującą 
powierzchnie 170 km2, z czego 70% jest na terenie Chorwacji. 
Bogata fauna i flora oraz żyzne ziemię przyczyniły się do 
tego, że często nazywana jest CHOROWACKĄ KALIFORNIĄ. 
Ludzie głównie zajmują się rolnictwami; uprawia się wszelkiego 
rodzaju owoce i warzywa, a najbardziej znane są mandarynki 
i pomarańcze oraz arbuzy i melony. Specjałem kulinarnym 
w Delcie Neretwy są; żaby i węgorze. Tradycyjnym środkiem 
transportu jest łódź neretwiańska i „trupica”.   
CENA ok 400 Kun (ok 55 Euro).

Biokowo
Biokowo - pasmo górskie dominujące nad Riwierą Makarską 
z drugim co do wysokości szczytem Chorwacji- Św. Jerzym 
( z 1762 m n.p.m). Podczas wycieczki zobaczycie państwo 
różnorodne okazy flory i fauny oraz będziecie mieli okazje 
podziwiać niepowtarzalną panoramę Riwiery Makarskiej. CENA 
ok 250 Kun (ok 35 Euro).

Fish Picnic Korcula
Korcula to wyspa porośnięta bujną i różnorodną roślinnością: 
drzewami laurowymi, świętojańskimi i oliwnymi, cyprysami, 
wawrzynami i sosnami. Największą atrakcją wyspy jest miasto 
o tej samej nazwie Korcula. Prawdopodobnie to tutaj urodził 
się znany wszystkim Marco Polo, i założone zostało muzeum 
poświęcone jego podróżom po Dalekim Wchodzie. Maleńkie 
kamienne miasto z wąskimi, mądrze rozplanowanymi uliczkami, 
z których tylko jedna nie ma ani jednego schodka, okazałe XV i 
XVI wieczne budowle w wenecjańskim stylu z pewnością zrobią 
na Państwu wrażenie. CENA ok 250-300 Kun (ok 35-40 Euro).

Fish Picnic Hvar 
Wyspa Hvar- zwana słoneczną wyspą ze względu na najwyższą 
ilośś godzin słonecznych w roku( około 3000) oraz lawendową 
wyspą- obszernie pola lawendowe we wnętrzu wyspy. Nasz 
statek zacumuje przy uroczej piaszczystej plaży, gdzie będą 
mieli Państwo, okazję plażować na złotym chorwackim piasku. 
Będziecie mogli kupić lawendę, miód, wino, suszone figi.  
CENA ok 160 Kun (ok 22 Euro).

Fish Picnic Hvar - Brać
Rejs statkiem, którego głównym atutem jest obcowanie z 
morzem oraz podziwianie wybrzeża i majestatycznych gór z 
zupełnie innej perspektywy. Podczas rejsu zobaczymy stara 
wioskę rybacką Vrboska, zwaną małą Wenecją, na wyspie Hvar. 
Kolejnym punktem wycieczki jest znany kurort Bol na wyspie 
Brać, z jedną z najpiękniejszych plaż chorwackich- Zlatni Rat 
( Złoty Róg). Smakowitym dopełnieniem wyprawy będzie 
grillowana makrela, popijana znakomitym chorwackim winem 
lub rakiją. CENA ok 220 Kun (ok 30 Euro).



WAKACJE ZA GROSZE
Najtańsze wakacje na Riwierze Makarskiej

Riwiera Makarska, tydzień    
z 2 posiłkami
Już od 555 PLN/os.
(dojazd własny)

Riwiera Makarska to najbardziej popularny region 
wybierany przez polskich turystów. Rozciąga się 
odmiejscowości 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 

obiektow 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.
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Super cena!



CHORWACJA
Lokalizacja i nowe informacje
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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, 
zobaczyć 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 wydają 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 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



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. 
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Hotel Sol Aurora for Plava Laguna 

POŁOŻENIE: hotel umieszczony w turystycznej części Katoro, około 2,5 km od cen-
trum miasta. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, sklep z pamiątkami, parking, 
Wi-Fi BEZPŁATNIE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, telefon, lodówka, suszarka do włosów, sejf, TV-SAT, łącze inter-
netowe, balkon - oprócz typu 1(+0), niektóre z możliwością dostawki (rozkładana 
sofa). Pokoje PREMIUM są zorientowane na stronę morską, pokoje SU na park. 
Typ CLASSIC-FB - około 23 m2 - mniejsze pokoje 2-osobowe z francuskim łóżkiem. 
WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, od 
11:00 do 17:00 przekąski przy basenie, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje 
od 8:00 do 23:00 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), minigolf, siatkówka plażowa, tenis stołowy, bois-
ko do gier zespołowych, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: 
usługi ALL INCLUSIVE obejmują również - 1x w czasie pobytu tenis, badminton, te-
nis stołowy, aerobik, pilates, możliwość wypożyczenia gier towarzyskich, rowerów. 
Dostawki są na zapytanie. Parking za dodatkową opłata około 1 EUR/dzień - płatny 
na miejscu.

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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

30ALL 
INCLUSIVE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

POŁOŻENIE: wśród zieleni, w jednej z najpiękniejszych zatok Istrii, ok. 10 km na pół-
noc od Umagu. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana recepcja, w kompleksie - restauracja, 
pizzeria, kantor, Wi-Fi i sejf na recepcji za opłatą, taras, sklep. ZAKWATEROWANIE: 
apartamenty typ 2+2(+1) - około 36 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą i rozkładanym fotelem, dostawka dla dziecka do 12 lat na zapyta-
nie. Typ 4+1 - około 46 m2 - sypialnia 2-osobowa z oddzielnymi łóżkami, sypialnia 
1-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą. Typ 4+2(+1) - około 60 m2 - dwie 
2-osobowe sypialnie z oddzielnymi łóżkami, pokój dzienny z 2 łóżkami (rozkładana 
sofa), z możliwością dostawki dla dziecka do 12 lat (dostawka na zapytanie). Każdy 
apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi za 
opłatą, telefon, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia 
śniadań, obiadokolacji lub 2 posiłków w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, kamienis-
ta, około 100-500 m. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa BEZPŁATNIE, animacje, mini klub dla dzieci od 5 
do 12 lat (lipiec-sierpień), wieczory taneczne kilka razy w tygodniu (lipiec-sierpień) z 
muzyką na żywo, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. Leżaki i parasole 
na plaży za dodatkową opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: w pobliżu plaża dla naturys-
tów. Parking za dodatkową opłata około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu. Możliwy 
pobyt z psem za dodatkową opłatą 13 EUR/dzień - płatne na miejscu.

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, obiadokolacji, 2 posiłków oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Apartamenty Kanegra Plava Laguna 

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

od 1 833 PLN/os.

CENA

od 321 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 20 % do 31.1.

- 15 % do 15.3.

   
Dziecko do 12 lat na           
dostawce – BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 20 % do 31.1.

- 15 % do 15.3.

   
Dziecko do 2 lat bez łóżka      
- BEZPŁATNIE

WI-FI ZA 
OPŁATĄ

PLAŻA DLA 
DZIECI
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Hotel i Wioska Wakacyjna Sol Garden Istra for Plava Laguna 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: nowoczesny, odnowiony hotel i 
ville, na częściowo zalesionym ośrodku Ka-

toro, około 3 km na północ od Umag. WYPOSAŻENIE: restauracja oferująca dania 
kuchni chorwackiej i międzynarodowej, aperitif bar, snack bar, sala konferencyjna, 
sala TV, kantor, taras. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, balkon, TV-SAT, minibar (na zapytanie), 
telefon, sejf, Wi-Fi, z możliwością dostawki. Pokoje 2+2 - dwa pokoje 2-osobowe z 
łazienkami. WIOSKA WAKACYJNA: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, telefon, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (na zapytanie), sejf, balkon, niektóre z 
możliwością dostawki. Typ 2(+2) - pokój 2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą, prysznic/wanna, WC, telefon, TV-SAT, minibar, sejf, balkon. Typ 4(+1) - dwa 
pokoje 2-osobowe - jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładanym fotelem, 
druga sypialnia z dwoma łóżkami, dwie łazienki, WC, telefon, TV-SAT, minibar, sejf, 
balkon. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. Bonus dla dzieci w wieku od 4 do 
11,99 lat: od 13.00 do 15.00 w porze lunchu - ciastko, pizza, frytki, od 12.00 do 
17.00 - lane napoje bezalkoholowe, po południu lody. PLAŻA: naturalnie kamienista, 
żwirowa, płyty betonowe, około 150 m. SPORT: wielopoziomowy zewnętrzny basen z 
wodospadami i atrakcjami wodnymi, zjeżdżalniami (o powierzchni 1100 m2, czynny 
od czerwca do września), basen dla dzieci, centrum wellness, jacuzzi, sauna (turecka, 
fińska, solna), masaże, fitness, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, siatkówka pla-
żowa, boisko do gier zespołowych, animacje, klub dla dzieci (Club 4, Club 8, Club 13, 
Teenagers Club), sporty wodne, centrum jeździeckie. INFORMACJE DODATKOWE: ideal-
ne miejsce dla rowerzystów - możliwość wypożyczenia rowerów, serwis rowerowy. 
Zakwaterowanie odpowiednie dla wymagających Klientów. Parking za opłatą około 
1 EUR/dzień – płatny na miejscu. Możliwość strzeżonego miejsca parkingowego - 
na zapytanie. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłata klimatyczna, 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: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

150 WELLNESS

Hotel Sipar, Hotel Melia Coral, Hotel i Rezydencja Sol Umag  – 
na www.vitkovicetours.pl

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA
Hotel

od 1161 PLN/os.

Wioska wakacyjna
od 1041 PLN/os.

  

  -20 % do 31.1.
  -15 % do 15.3.  

   Dziecko do 2 lat bez łóżka  – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Apartamenty Polynesia Plava Laguna 

100

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. ZAKWATEROWA-
NIE: bungalowy 2+2 - około 46 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkłada-
ną sofą dla 2 osób. Studio 2+1 - około 32 m2 - jeden pokój z 2 łóżkami i rozkładaną 
sofą. Apt. 2+1 - około 39 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, 
z możliwością dodatkowej dostawki. Apt. 2+2 - około 47 m2 - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 2+3 - około 50 m2 - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 i 1 osoby. Każdy wyposażony w 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, balkon lub taras. WYŻYWIE-
NIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań, obiadokolacji lub dwóch posiłków 
w formie bufetu w restauracji głównej (o ceny pytajcie w BPVT). PLAŻA: naturalnie 
kamienista, żwirowa, płyty betonowe, około 100-500 m. SPORT: zewnętrzny basen 
ze słodką wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier ze-
społowych, plac zabaw, siatkówka plażowa, animacje (w terminie od 15.6 do 15.9), 
aerobik, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: apartamenty wyposażone są w 
starsze meble - zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. 
Parking za opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu. 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. Możliwy pobyt z 
psem za dodatkową opłatą około 13 EUR/dzień - płatne na miejscu.

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, obiadokolacji, 2 posiłków oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

Apartamenty i bungalowy Savudrija 

POŁOŻENIE: parterowe domki w zabudowie szeregowej, otoczone zielenią, pokoje to 
kompleks trzykondygnacyjnych budynków i bungalowów (dawniej Hotel Moj Mir), 
około 9 km od centrum Umag. WYPOSAŻENIE: restauracja, kantor, sejf za opłatą, 
taras. W pobliżu Kanegra Fun Resort, bar koktajlowy, parking. ZAKWATEROWANIE: 
APARTAMENTY: Apt. 2+2 - około 45 m2 - sypialnia 2-osobowa. Apt. 4+2 - około 
47 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe. Apt. 4+2 SUP - około 75 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe, apartament znajduje się na piętrze. Każdy apartament z pokojem dzi-
ennym z rozkładaną sofą dla 2-osób, 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: mniejsze pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi za opłatą, telefon, balkon, z możliwością dost-
awki. WYŻYWIENIE: APARTAMENTY: własne z możliwością dokupienia 2 posiłków w 
formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE napoje bezalkoholowe, piwo, wino. 
POKOJE/BUNGALOWY: śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu, do obiadokolacji na-
poje BEZPŁATNIE (napoje bezalkoholowe, piwo, wino). PLAŻA: kamienista, żwirowa, 
betonowe płyty, około 100-300 m. SPORT: zewnętrzny basen, siatkówka plażowa, 
animacje dla dzieci i dorosłych w terminie 26.5-6.9, korty tenisowe, minigolf, tenis 
stołowy, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking 
za dodatkową opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu. Możliwy pobyt z psem 
za dodatkową opłatą około 13 EUR/dzień (maksymalna waga psa do 10 kg). 

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

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

100DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

od 337 PLN/os.

CENA
Apartamenty

od 361 PLN/os.

Pokoje i Bungalowy  
od 881 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 20 % do 31.1.

- 15 % do 15.3.

   
Dziecko do 2 lat bez łóżka     
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 - 20 % do 31.1.

- 15 % do 15.3.

   
Dziecko do 2 lat bez łóżka     
– BEZPŁATNIE
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Hotel Aminess Laguna 

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. 

100

CHORWACJA  >  NOVIGRAD 

POŁOŻENIE: na skraju lasu sosnowego, około 800 m od centrum miejscowości No-
vigrad. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf, 
sala TV, taras, Wi-Fi w lobby barze i w pokojach BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: 
mniejsze, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
suszarka do włosów, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu. W terminie do 30.5 i od 14.9 do obiadokolacji BEZPŁATNIE 
napoje lokalne: wino, piwo, lane napoje bezalkoholowe. PLAŻA: naturalnie żwirowa, 
kamienista, około 100 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: zewnętrzny basen ze słod-
ką wodą, basen dla dzieci, za opłatą: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko 
do gier zespołowych, siatkówka plażowa, możliwość wypożyczenia rowerów, aerobik, 
animacje. Możliwość korzystania z sauny, jacuzzi, solarium i wewnętrznego basenu w 
hotelu Maestral (za opłatą). W pobliżu znajduje się Aquapark. INFORMACJE DODATKO-
WE: podczas korzystania z dostawki pokoje stają się mniej przestronne.

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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 13.7 do 24.8, w pozostałych terminach zniżka 10%.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI  

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA

od 1003 PLN/os.

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 31. 1.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 31.1.

    -5 % do 31.3.
      Dziecko do 14 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE   

          (w wybranych terminach)                 

ZNIŻKI
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CHORWACJA   >  NOVIGRAD / POREĆ

Mobilne Domki Kastanija 

POŁOŻENIE: zaledwie 3 km na północ od centrum miasta Novigrad. WYPOSAŻENIE: 
w kompleksie - restauracja, bar i sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane mo-
bilne domki: typ 4+2 - około 32 m2 - dwie 2-osobowe sypialnie (jedna z łóżki-
em małżeńskim, druga z dwoma łóżkami pojedynczymi), pokój dzienny z roz-
kładaną sofą, typ 6+2 - około 34 m2 - trzy sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem 
małżeńskim, pozostałe dwie z dwoma pojedynczymi łóżkami), pokój dzienny z 
rozkładaną sofą, wyposażony aneks kuchenny, 2 łazienki, TV, 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 - znajdu-
je się około 1 km od kompleksu, możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. 
INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,4 EUR/os/dzień  i opłata 
rejestracyjna około 1,4 EUR/os - płatne na miejscu. Obowiązkowe dopłata za 
sprzątanie końcowe około 30 EUR/domek/pobyt - płatna na miejscu. Obow-
iązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/domek - przeznaczona na pokrycie kosztów 
uszkodzonego sprzętu - płatna na miejscu. Zakwaterowanie możliwe po godz-
inie 16:00.  Cena nie zawiera pościeli i ręczników - możliwość wypożyczenia na 
miejscu za opłatą - pościel około 15 EUR/łóżko, ręczniki 4 EUR - na zapytanie.

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.

TRANSPORT: 

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

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 13.7 i od 7.9, w pozostałych terminach zniżka 10%.
**ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 13.7 i od 7.9, w pozostałych terminach zniżka 5%.

250 WELLNESSODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZWNĘTRZNY 

BASEN

Hotel Laguna Materada 

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

SAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, kawiarnia, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
winda, kantor, sejf, sala konferencyjna, sala TV, sklep z pamiątkami, salon fryzjerski, 
dancing na tarasie, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, suszarka do 
włosów, sejf, z możliwością dostawki (korzystając z dostawki pokoje są mniej prze-
stronne). Dostawka nie jest dostosowana dla osoby dorosłej. WYŻYWIENIE: 2 posiłki 
w formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje: piwo, wino, 
woda, sok (w terminie 25.4- 28.9), „Happy Meal“ dla dzieci do 14 lat. PLAŻA: natu-
ralne kamienista, trawiasta, płyty betonowe, około 100 m. SPORT: zewnętrzny basen 
ze słodką wodą, basen dla dzieci, centrum rehabilitacyjne, korty tenisowe, tenis 
stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, siatkówka plażowa, anima-
cje, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: w terminie 27.5.-6.9 drink powitalny. 
Program animacyjny dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat w terminie 16.6-23.8, 
dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat w terminie 19.5.-13.9, popołudniowa przekąska 
(kanapka lub deser). Leżaki przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość). Parking 
za opłata około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu.

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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

100

Hotel Flores, Hotel Laguna Parentium 
– Poreć na www.vitkovicetours.pl

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.1.*

- 10 % do 30.4.**

   
Osoba na dostawce                
– BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 136 PLN do 1.3.
za osobę dorosłą

   
Dziecko do 12 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 479 PLN/os.

CENA

od 1409 PLN/os.

CENA
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CHORWACJA   >  POREĆ

Hotel Delfin 

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

Poreć, w części Zielona Laguna. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif 
bar, bar przy basenie, kantor, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-Fi na recepcji i 
w lobby barze BEZPŁATNIE, sala konferencyjna, kawiarenka internetowa, sklep z 
pamiątkami, salon fryzjerski, winda, taras, przechowalnia rowerów, parking. ZAK-
WATEROWANIE: mniejsze 1,2-osobowe pokoje 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, basen 
dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, siat-
kówka plażowa, aerobik, zjeżdżalnia na plaży, program animacyjny dla dzieci i dor-
osłych (w terminie 2.6-30.8), sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: w pobliżu 
hala sportowa Intersport centrum. Parking za opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na 
miejscu. 

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. Na zapytanie możliwy po-
byt z psem za dodatkową opłatą 13 EUR/dzień - płatne na miejscu.

DZIECKO 
GRATIS 100RODZINNE 

POKOJE
BASEN 
ZEWNĘTRZNY

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI
BEZPŁATNE

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

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

CENA

od 969 PLN/os.

 

   Dziecko do 12 lat na dostawce                      
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

PLAŻA DLA 
DZIECI
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CHORWACJA  >  POREĆ

Lanterna Sunny Resort by Valamar  

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: w jednym z najsłynniejszych 
ośrodków, znajduje się na zalesionym 

półwyspie Lanterna, około 15 km na północ od Poreć. WYPOSAŻENIE: restauracja, 
aperitif bar, kantor, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNIE, sejf za opłatą, sklep, cukiernia. 
ZAKWATEROWANIE: LANTERNA SUNSET: Apt. 3(+0) - około 37 m2 - sypialnia 2-oso-
bowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą. Apt. 4(+0) - około 44 m2 - sypialnia 2-oso-
bowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 6(+0) - około 70 m2 - dwie 
sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą. Każdy apartament wyposa-
żony w aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), TV-SAT, 
prysznic/wanna, WC, balkon. Apt. 6(+0) jest pietrowy i ma 2 łazienki. Apartamenty 
SUNSET są najlepiej wyposażone i znajdują się najbliżej plaży. LANTERNA A: apar-
tamenty superior: Apt. 3(+0) - około 37 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą. Apt. 4(+0) - około 44 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 6(+0) - około 70 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, balkon. Apt. 6(+0) ma dwie łazienki i znajduje się na piętrze. 
Apartamenty typu A mają nowocześniejsze wyposażenie niż apartamenty typu B. 
LANTERNA B: apartamenty standard :Apt. 3(+0) - około 37 m2 - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z rozkładaną sofą.  Apt. 4(+0) - około 44 m2 - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób.  Apt. 6(+0) - około 70 m2 - dwie 
sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą. Każdy apartament wyposa-
żony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, balkon. Apt. 6(+0) ma dwie łazienki i 
znajduje się na piętrze. Apartamenty typu B mają skromniejsze wyposażenie niż 
apartamenty typu A. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, 
płyty betonowe, około 100 - 300 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za 
opłatą. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, 
możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking 
BEZPŁATNY. Zakwaterowanie możliwe od godziny 14:00, wykwaterowanie do god-
ziny 10:00. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne 

na miejscu. W przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub terminu zniż-
ka za wczesny zakup zostaje anulowana. 

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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

  

  -15 % do 31.1.
    

   Dziecko do 2 lat bez łóżka i wyżywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Apartamenty Sunset

od 321 PLN/os.

Apartamenty typ A
od 287 PLN/os.

Apartamenty typ B
od 236 PLN/os.

Apartamenty Laguna Galijot – Porec 
na www.vitkovicetours.pl
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CHORWACJA  >  POREĆ

Hotel Laguna Albatros 

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

Poreć. 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 alkohol-
owe i bezalkoholowe w barze od 8:00 do 23:30. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 
150 m, odpowiednia dla dzieci, około 200 m. SPORT: 3 zewnętrzne baseny ze słodką 
wodą, basen dla dzieci, masaże, 2 korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, możli-
wość wypożyczenia rowerów, boisko do gier zespołowych, squash, animacje w ter-
minie 27.5-6.9, fitness, turnieje sportowe, siatkówka plażowa, plac zabaw, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują również: korty 
tenisowe, tenis stołowy, minigolf, możliwość wypożyczenia rowerów, boisko do gier 
zespołowych, squash, bilard - wszystko po uzgodnieniu na recepcji. Codziennie 
organizowane są animacje sportowe (turnieje) i animacje dla dzieci i dorosłych. 
Wypożyczenie ręczników na basenie za kaucją. Parking za dodatkowa opłatą około 
1 EUR/dzień - płatny na miejscu.

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 27.7, od 27.7 zniżka 221 PLN/os.dor.

150ALL 
INCLUSIVE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

POŁOŻENIE: klimatyzowany hotel, otoczony zielenią, około 5 km od centrum Poreč, 
w części Zelena Laguna. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, Wi-Fi - BEZPŁATNE, 
sala konferencyjna, sklep z pamiątkami, kantor, sejf, taras. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do 
włosów, niektóre z możliwością dostawki dla osoby do 18 lat, niektóre z balkonem. 
WYŻYWIENIE: śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁAT-
NIE lokalne wino, piwo, sok, woda (w terminie od 15.5 do 21.9). PLAŻA: kamienista, 
żwirowa, płyty betonowe, około 200 m, prysznice na plaży. SPORT: wewnętrzny i 
zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, leżaki przy basenie BEZPŁATNIE 
(ograniczone ilości), animacje (w terminie od 26.5 do 30.8), korty tenisowe, minigolf, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, plac zabaw, sporty wodne. INFORMACJE DODATKO-
WE: parking za opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu.

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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 10.8, od 10.8 zniżka 119 PLN/os.dor.

Hotel Laguna Istra 

200DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

od 2069 PLN/os.

CENA

od 1169 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 153 PLN do 
1.4.* za osobę dorosłą

   
Dziecko do 12 lat                   
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 - 306 PLN do 
1.3.* za osobę dorosłą

   
Dziecko do 14 lat                   
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE
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Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: kompleks budynków na ła-
godnym wzgórzu, około 500 metrów od 

centrum miasta. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, bar przy basenie, kantor, 
sejf, taras, Wi-Fi - BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: BUNGALOWY: odnowio-
ne, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV SAT, tele-
fon, suszarka do włosów, sejf, mini lodówka, niektóre z możliwością dostawki. Po-
koje PREM znajdują się w 1. rzędzie od morza. APARTAMENTY: klimatyzowane 
apartamenty: Studio 2+1 B - pokój z łóżkiem 2-osobowym i łóżkiem 1-osobowym 
(rozkładany fotel, nie sofa). Apt. 2+2 B-ST, Apt. 2+1 B i Apt. 2+2 B - sypialnia 2-oso-
bowa, pokój dzienny z rozkładana sofą. Apt. 4+(2) B - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z możliwością dostawki (rozkładana sofa dla 1 osoby dorosłej lub 2 
małych dzieci). Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, kuchenkę mik-
rofalową, ekspres do kawy, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, TV-SAT, tele-
fon, sejf, dostęp do Internetu (stacjonarnego) BEZPŁATNE, balkon. Apt. 2+1 B zna-
jduje się w pierwszym rzędzie od morza. Apt. 2+2 B-ST jest mniejszy niż Apt. 2+2 
B. WYŻYWIENIE: BUNGALOWY: śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. APARTA-
MENNTY: własne, z możliwością dokupienia na miejscu śniadań, obiadokolacji lub 2 
posiłków, dla wszystkich osób w apartamencie. PLAŻA:naturalnie kamienista, żwiro-
wa, płyty betonowe, około 50-150 m. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, ba-
sen dla dzieci, aqua aerobik, w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, 
siłownia, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, aerobik, sporty wodne, możliwość 
wypożyczenia rowerów i skuterów. INFORMACJE DODATKOWE: parking  BEZPŁATNY. W 
przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka 
za wczesny zakup zostaje anulowana. 

CENA ZAWIERA: BUNGALOWY: nocleg, śniadanie/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
BUNGALOWY: 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: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT:  

  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy bungalowów                                                                                                                                    
**ZNIŻKA dotyczy apartamentów

Bungalowy i apartamenty Belvedere 

50

CHORWACJA  >  VRSAR

Bungalowy Petalon  – Vrsar na www.vitkovicetours.pl

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA
Bungalowy

od 925 PLN/os.

Apartamenty
od 579 PLN/os.

  

  -15 % do 15.2.*
  -10 % do 15.3.*

  -10 % do 15.2.** 
      Bungalowy: dziecko od 2 do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE        
           Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Pokoj 2(+1) B-SU

Apt. 4(+2) B
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POŁOŻENIE: nowoczesny, ośrodek lubiany przez naturystów, z dziewiczą przyrodą 
i czystym morzem. WYPOSAŻENIE: 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 BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: 
APARTAMENTY: klimatyzowane apartamenty, nowocześnie wyposażone;  Apt. 
A2+1 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla jednej osoby, taras.  
Apt. A2+2- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla dwóch osób, 
balkon lub loggia. Apt. B2+2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla dwóch osób, balkon lub loggia. Apt. A4+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z rozkładana sofą dla 2 osób, balkon lub loggia. Wszystkie apar-
tamenty wyposażone w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, sejf, suszarka do 
włosów, TV-SAT, telefon, Wi-Fi.  Apt. 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 posiłków 
dla wszystkich osób w apartamencie. BUNGALOWY: śniadania, 2 posiłki - w form-
ie bufetu w głównej, klimatyzowanej restauracji. PLAŻA: kamienista, żwirowa, sz-
tuczna piaszczysta, około 100 m. SPORT: sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą, 
aerobik, tenis stołowy, siatkówka, plac zabaw, możliwość wypożyczenia rowerów.
INFORMACJE DODATKOWE: ośrodek przeznaczony wyłącznie dla naturystów - goście 
na całym terenie (z wyjątkiem restauracji i sklepów) mogą poruszać się bez ubra-
nia. W przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju 
zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana. 

CENA ZAWIERA: APARTAMENTY: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wy-
posażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. BUNGALOWY: nocleg, śniadanie/2 posiłki, 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 ust-
awą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE, możliwy 
pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

TRANSPORT:   

 dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy bungalowów.

Apartamenty  i bungalowy  Koversada

100

CHORWACJA   >  VRSAR

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

  

  -10 % do 15.2.*

  Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE  
  Bungalowy: dziecko od 2 do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Apartamenty

od 499 PLN/os.

Bungalovy
od 649 PLN/os.

Apartament 4*
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All Inclusive Resort Funtana 

50ALL 
INCLUSIVE

CHORWACJA  >  VRSAR

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).

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

około 3 km od Vrsaru. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, kantor, sejf, taras, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf. Typ 2+2 
FAMILY - dwa pokoje 2-osobowe oddzielone drzwiami, pokoje SUPERIOR - z moż-
liwością dostawki. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie 
bufetu, od 17:00 do 18:00- sandwiche, pizza, ciasteczka, od 12:00 do 16:00 - sałat-
ki, mięso z grilla, rizotto, od 10:00 do 22:00 - lody, kawa, herbata, od 10:00 do 
24:00 - lokalne piwo, wino, soki, woda, od 21:00 do 23:00 lokalne napoje alkoholo-
we, 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, możliwość wypożyczenia rowerów, siatkówka plażowa, aerobik, 
animacje, wieczorny program z muzyka na żywo, sporty wodne. INFORMACJE DODAT-
KOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują również: korty tenisowe, minigolf, trampoli-
ny, możliwość wypożyczenie rowerów, bilard, rowery wodne, tenis stołowy, siatkó-
wka plażowa- wszystko po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji, animacje dla 
dzieci i dorosłych, aqua aerobik, poranna gimnastyka, wieczorny program z muzy-
ką na żywo, leżaki i parasole przy basenie i na plaży BEZPŁATNE (ograniczona 
ilość). Pokoje 2+1 BM SUPERIOR: pierwszeństwo zakwaterowania mają 3 osoby. 
Pokoje 2+2 FAMILY - sprzedaż na zapytanie. Pobyt rozpoczyna się obiadem. W pr-
zypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za 
wczesny zakup zostaje anulowana.

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. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce BEZPŁATNIE.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA

CENA

od 1588 PLN/os.

  

  -15 % do 15.2.
  -10% do 15.3.  

   Dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA   >  ROVINJ

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

nie od centrum miasta Rovinj. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, kantor, sejf, danc-
ing na tarasie, sala TV, pizzeria, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: POKOJE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe znajdują się w pawilonach, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
lodówka, Wi-Fi (ograniczone), telefon, balkon lub taras, z możliwością dostawki (rozkładany 
fotel). APARTAMENTY: klimatyzowane apartamenty, typ Studio 2+1 - około 30 m2 - jeden 
pokój z 2 łóżkami i dostawką.  Apt 4(+0) ST - około 33 m2 - jedna sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z 2-osobową rozkładaną sofą (160 x 190). Apt  4+1 ST - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 1 osoby. Każdy apartament wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi (ograniczone), telefon, suszarka do włosów. 
Apt 4+1 PREMIUM jest bardziej przestronny i znajduje się na parterze. WYŻYWIENIE: POKO-
JE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. APARTAMENTY: własne, z możliwością 
dokupienia na miejscu śniadań i/lub obiadokolacji. PLAŻA: naturalna kamienista, 
żwirowa około 50-300 m. SPORT: duży zewnętrzny basen ze słodką wodą (zjeżdżal-
nia za opłatą), basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, animacje, aerobik, siatkówka plażowa, zjeżdżalnia na plaży, 
sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: parking - BEZPŁATNY. Leżaki i parasole przy 
basenie i na plaży za opłatą. W przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji 
lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.

Apartamenty i pokoje Villas Rubin 

CENA ZAWIERA:  POKOJE: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
APARTAMENTY: 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).  MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie: łóżeczko 
dziecięce (BEZPŁATNIE). Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS 50 ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI

Hotel Eden - Rovinj na www.vitkovicetours.pl

CENA
Apartamenty

od 377 PLN/os.

Pokoje
od 649 PLN/os.

  -20 % do 15.2.
  -10 % do 15.3.  

  Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka i wyżywienia – BEZPŁATNIE 
  Pokoje/bungalowy: Dziecko od 2 do 10 lat z 2 dorosłymi   
  – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Studio 2+1
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CHORWACJA   >  ROVINJ

Apartamenty i bungalowy Amarin 

POŁOŻENIE: znany ośrodek z apartamenta-
mi i bungalowami, 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: APARTAMENTY: 
klimatyzowane apartamenty, typ Apt 2+2 ST - około 33 m2 - jedna 2-osobowa 
sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Odnowione apartamenty 
typ Apt 2+2 PREMIUM - około 54 m2 - jedna 2-osobowa sypialnia, pokój dzien-
ny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat lub 1 osoby dorosłej; 
dwupiętrowy apartament typ Apt 4+2 PREMIUM - około 70 m2 - na piętrze 
dwie 2-osobowe sypialnie, prysznic/wanna, WC, na parterze pokój dzienny z roz-
kładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat lub 1 osoby dorosłej, WC, log-
gia z ogródkiem. Każdy wyposażony w aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, 
ekspres do kawy, lodówka, apartamenty PREMIUM mają zmywarkę), prysznic/
wanna, WC, TV SAT, telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, suszarka do włosów, taras. 
BUNGALOWY: klimatyzowane pokoje 2- osobowe, prysznic/wanna, WC, wy-
posażony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa i ekspres do kawy), TV-SAT, 
telefon, sejf, suszarka do włosów, niektóre z możliwością dostawki (rozkładany 
fotel). WYŻYWIENIE: APARTAMENTY: własne. BUNGALOWY: śniadania, 2 posiłki w 
formie bufetu.  PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa około 150 m, prysznice na 
plaży. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, basen dla dzieci, aerobik, animac-
je, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, sporty 
wodne, możliwość wypożyczenia rowerów, szkółka tenisowa, kursy windsurfingu. 
INFORMACJE DODATKOWE: pod koniec czerwca (24.6-1.7) w kompleksie odbywa się 
Festiwal Salsy (w tym czasie jest więcej osób i jest głośno). Możliwy pobyt z psem 
w  Apt 2+2 -ST za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu. Leża-
ki przy basenie i na plaży za opłatą. W przypadku zmiany danych uczestnika na 
rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.

150

CENA ZAWIERA: APARTAMENTY: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wy-
posażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. BUNGALOWY: nocleg, śniadanie/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie 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 - BEZPŁATNE. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 
około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu (dotyczy tylko apartamentów ST).

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Polecamy dla rodzin z dziećmi

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.

CENA
Apartamenty

od 489 PLN/os.

Bungalovy
od 849 PLN/os.

  -20 % do 15.2.
  -10 % do 15.3. 
  Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE  
  Bungalowy: dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  ROVINJ / KAŻELA

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 2+1 BM STANDARD - klimatyzo-
wany pokój 2-osobowy z łóżkiem małżeńskim i dostawką odpowiednią dla dziecka 
do 14 lat, balkon z orientacją na stronę morską. Typ 2+2 BM PREMIUM - pokój 
2-osobowy z oddzielnymi łóżkami i 2 dostawkami odpowiednimi dla dzieci do 14 
lat, balkon z orientacją na stronę morską. Typ 2+4 FAM PREMIUM- dwa 2-osobowe 
pokoje, jeden z łóżkiem małżeńskim i jedną dostawką, drugi z 2 oddzielnymi łóżka-
mi i 2 odstawkami. Pokój odpowiedni dla 2 osób dorosłych i 4 dzieci do 14 lat. Po-
koje połączone wewnętrznymi drzwiami, 2 balkony, 2 łazienki. WYŻYWIENIE: 3 posił-
ki w formie bufetu. Pobyt zaczyna się obiadem (12:30 - 14:30). Do obiadu i kolacji 
BEZPŁATNIE lane napoje - woda, sok. 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 
wodospadami 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: na zapytanie 
łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE. W przypadku zmiany danych uczestnika na rezer-
wacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

50

Mobilne domki Stupice – Stupice na www.vitkovicetours.pl   

Apartamenty i mobilne domki Każela 

POŁOŻENIE: w kompleksie Każela, około 2 km od miejscowości Medulin i 10 km 
od miejscowości Pula. WYPOSAŻENIE: restauracja, kantor, bar na plaży, kawiaren-
ka internetowa, sklep, pizzeria, sejf na recepcji, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAK-
WATEROWANIE: APARTAMENTY: Apt. 2(+1) - około 28 m2 - sypialnia 2-osobowa 
z dostawką. Apt. 4(+1) - około 45 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 1 osoby. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchen-
ny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon lub taras. Klimatyzacja za dodatkową 
opłatą. MOBILNE DOMKI: mobilne domki dla 5 osób - około 22 m2 - dwie sypi-
alnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładana sofą dla 1 osoby, aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, taras. Klimatyzacja za dodatkową opłatą. WYŻYWIENIE: 
własne. PLAŻA: żwirowa, trawiasta, naturalna, około 150-200 m. SPORT: nowy, 
zewnętrzny basen o powierzchni 600 m2 z wydzieloną częścią dla dzieci (wybu-
dowany na sezon 2019), animacje dla dzieci, animacje sportowe, boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa, tenis, tenis stołowy, minigolf, sporty wodne, 
centrum nurkowania, plac zabaw, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMAC-
JE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie za opłatą. W odrębnej części zna-
jduje się plaża FKK - noclegi w tej części kompleksu są dostępne na zapytanie. 

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). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: klimatyzacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na 
zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień, łóżec-
zko dziecięce - BEZPŁATNIE. 

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy apartamentów

150 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

od 2268 PLN/os.

CENA
Apartamenty

od 489 PLN/os.

Mobilne domki 
od 469 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.*

ZNIŻKI

 - 15 % do 15.2.

- 10 % do 15.3.

   
Dziecko do 14 lat na  
dostawce – BEZPŁATNE
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CHORWACJA  >  PULA

Hotel Brioni 

Polecany dla par POŁOŻENIE: w środku sosnowego lasku, niedaleko 
ośrodka Verudela, około 4 km od centrum Puli. WYPO-

SAŻENIE: restauracja, aperitif bar, bar na plaży, Wi-Fi w lobby barze BEZPŁATNIE, 
sejf, sala konferencyjna, sala TV, taras, parking, w pobliżu sklep, kantor, sklep z 
pamiątkami. ZAKWATEROWANIE: 1,2-osobowe pokoje, prysznic/wanna, WC, balkon, 
TV-SAT, telefon, suszarka do włosów. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, do 
obiadokolacji lokalne lane napoje (piwo, wino, sok). PLAŻA: naturalnie kamienista, 
żwirowa, około 50 m, dostęp do plaży po schodach. SPORT: zewnętrzny i wewnętrz-
ny basen z morską wodą (leżaki przy basenie za opłatą), masaże, korty tenisowe, tenis 
stołowy, siatkówka plażowa, minigolf, squash, boisko do gier zespołowych, plac za-
baw, aerobik, animacje, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne zgodnie z 
lokalną ofertą. 

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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
- BEZPŁATNIE.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

50

POŁOŻENIE: w cichej okolicy, na wzgórzu, około 3 km od centrum Puli, w region-
ie Zlatne Stijene. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, bar, sklep, ka-
wiarnia, pizzeria, kantor, sejf, taras, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze BEZPŁATNE. 
ZAKWATEROWANIE: Apt. B2+1 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z dostawką lub 
Studio - jeden pokój. Apt. B2+2 i Apt. BX2+2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, balkon. Apt. BX2+2 na nowocześniejsze wy-
posażenie i możliwość dokupienia klimatyzacji. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: nat-
uralnie kamienista, około 100 m. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą, basen 
dla dzieci, fitness, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, animacje, boisko do 
gier zespołowych, siatkówka plażowa, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie i na plaży za opłatą. 

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. Na zapytanie klimatyzacja 
w Apt. BX za dodatkową opłatą, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 
10 EUR/dzień, łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

Apartamenty Horizont 

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

od 409 PLN/os.

CENA

od 1429 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.

   
Dziecko do 3 lat bez łóżka  
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.

   
Dziecko do 2 lat bez łóżka  
– BEZPŁATNIE
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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: res-
tauracja, restauracja plażowa, snack bar, pizzeria, sklep, kantor, sejf, taras, Wi-Fi, 
parking. ZAKWATEROWANIE: PARK PLAZA VERUDELA: klimatyzowane, nowocześnie 
urządzone apartamenty: Studio A2(+1) - pokój z 2 łóżkami, z możliwością dostawki 
(rozkładana sofa). Apt. A2+2(+1) - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 osób, z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Apt. A5(+0) - sypialnia 
2-osobowa, sypialnia 1-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 
A4+2 - dwie sypialnie 2-osobowe (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. Apartamenty 
oznaczone “M” zorientowane są na stronę morską. VERUDELA BEACH: Apt. B2+2 
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób lub z łóżkiem 
piętrowym.  Apt. B3+2 - sypialnia 2-osobowa z dostawką, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą dla 2 osób. Apt. B4+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny 
(ekspres do kawy), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, taras, balkon lub taras. 
Apartamenty oznaczone “M” zorientowane są na stronę morską. Klimatyzacja za 
opłatą. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków w formie bufe-
tu. 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, zjeżdżalnia, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, squash, 
boisko do gier zespołowych, aerobik, animacje, centrum nurkowania, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie i na plaży za opłatą. 

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. Na 
zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 12 EUR/dzień, łóżec-
zko dziecięce - BEZPŁATNIE.

TRANSPORT: 

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

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI  
BEZPŁATNE

Hotel Park Plaza Histria – Pula na www.vitkovicetours.pl

CENA
Park Plaza 

od 609 PLN/os.

Verudela Beach 
od 419 PLN/os.

  

  -10 % do 15.2.

   Dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  PULA / MEDULIN 

Arena Hotel Holiday 

POŁOŻENIE: częściowo odnowiony hotel, w pobliżu Hotelu Belvedere, około 400 
metrów od centrum miejscowości Medulin, około 10 km od centrum Puli. WYPO-
SAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sala TV, sejf, sklep 
z pamiątkami, kawiarenka internetowa, Wi-Fi BEZPŁATNE, taras, parking. ZAKWA-
TEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, LCD TV-SAT, 
telefon, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością dosta-
wki. Pokoje zorientowane na park mają okno francuskie. WYŻYWIENIE: usługi ALL 
INCLUSIVE Light - 3 posiłki w formie bufetu, lokalne lane napoje (sok, wino, piwo) 
podawane w czasie posiłków, popołudniowe przekąski (kawa, herbata, ciasto). PLA-
ŻA: naturalna, żwirowa, około 150 m, plaża piaszczysta Bijeca około 200 m. SPORT: 
zewnętrzny basen z wodą morską, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ogra-
niczona ilość), basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf,  boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa, animacje, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: ALL INCLUSIVE Light obe-
jmuje również: korty tenisowe po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji, minigolf, 
boccia, badminton, tenis stołowy. 

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). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

TRANSPORT:  

 dowolna ilość dni pobytu.

150
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

Apartamenty Splendid 

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

POŁOŻENIE: w spokojnej okolicy, na wzgórzu, około 3 km od centrum Puli, w rejonie 
Zlatne Stijene. WYPOSAŻENIE: restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, restauracja pla-
żowa, kantor, sejf, sklep, taras, Wi-Fi na recepcji i w okolicach basenu BEZPŁATNE, 
parking. ZAKWATEROWANIE: apartamenty: Apt. A2+2 i A2+2 M - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. A3+2 i AX3+2 - sypialnia 
2-osobowa z dostawką, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. A4+2 
- dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. A5+2 - 
dwie sypialnie 2-osobowe, jedna z dostawka, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 
osób. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV 
SAT, suszarka do włosów, sejf, balkon lub taras. Apt. A2+2 M- orientacja na stronę 
morską. Apt AX3+2 - przestronny taras z orientacją na stronę morską. Możliwość 
dokupienia klimatyzacji we wszystkich apartamentach (na zapytanie). WYŻYWIE-
NIE: własne. PLAŻA: naturalnie kamienista, około 100 m. SPORT: zewnętrzny basen z 
morską wodą, basen dla dzieci, fitness, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier 
zespołowych, minigolf, aerobik, animacje, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie za opłatą. 

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: klimatyzacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień, łóżeczko dziecięce 
- BEZPŁATNIE

TRANSPORT:

              7/14 nocy.

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka 
 - BEZPŁATNIE

od 369 PLN/os.

CENA

od 2179 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.  

Dziecko do 3 lat bez łóżka 
 - BEZPŁATNIE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN
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Aparthotel Del Mar 

POŁOŻENIE: nowoczesny hotel apartamentowy, oddalony około 700 m od Banjole 
i 5 km od Puli. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, taras, kawiarnia, Wi-Fi, kawiaren-
ka internetowa, kantor, sklep, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
apartamenty: Apt. A4(+0) - około 30 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. D6(+0) - około 50 m2 - sypialnia 2-osobowa, hol z 
podwójnym łóżkiem lub łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 
osób. Apt. E6(+0) - około 55 m2 - sypialnia 2-osobowa, sypialnia z 2 łóżkami lub łó-
żkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, 2 łazienki. Wszystkie 
apartamenty wyposażone w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV -SAT, sejf, 
suszarka do włosów, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupi-
enia śniadań lub 2 posiłków - w formie bufetu. PLAŻA: piaszczysto-żwirowa, płyty 
betonowe, około 100 m. SPORT: zewnętrzny basen, leżaki i parasole przy basenie 
BEZPŁATNE, basen dla dzieci, aqua aerobik, animacje dla dzieci, plac zabaw, tenis 
stołowy, siatkówka, fitness, muzyka na żywo na tarasie, możliwość wypożyczenia 
rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: opłata rejestracyjna około 2 EUR/ os./pobyt i 
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/os/dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie za 
dodatkową opłatą łóżeczko dziecięce około 6 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za 
opłatą 14 EUR/dzień - płatne na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, 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: śniadań, 2 posiłków oraz ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 

TRANSPORT:

  7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 7.6 i od 7.9

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CHORWACJA  >  BANJOLE

Hotel Centinera 

POŁOŻENIE: otoczony zielenią, około 6 km od Puli w dzielnicy Banjole. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, bar na plaży, aperitif bar, taras, kantor, sejf, sklep z pamiątkami, Wi-
-Fi za opłatą. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane, odnowione pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, balkon, niektó-
re z możliwością 1 lub 2 dostawek. Pokoje 2(+2) FAMILY - dwa pokoje 2-osobowe, 
dwa balkony. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE 
lokalne lane napoje: wino, piwo, napoje bezalkoholowe. PLAŻA: naturalnie kamie-
nista, żwirowa, około 20 m. SPORT: wewnętrzny basen z wodą morską (zamknięty 
w terminie 2.6-15.9), animacja dla dzieci i dorosłych w terminie 16.6.-7.9, w pobliżu: 
korty tenisowe, siatkówka plażowa, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wod-
ne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,2 
EUR/os/dzień, parking za opłatą około 1 EUR/dzień, Wi-Fi za opłatą około 7 EUR/
dzień - płatne na miejscu. 

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: 3 posił-
ków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT:  

.  dowolna ilość dni pobytu.

20
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WEWNĘTRZNY

BASEN100 KLIMATYZACJA
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

od 679 PLN/os.

CENA

od 1389 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 31.3.*  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka 
 - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.  

 
Dziecko do 6 lat z 2 dorosły-
mi – BEZPŁATNIE. 
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CHORWACJA  >  DUGA UVALA 

POŁOŻENIE: w otoczeniu zieleni, około 20 km od Puli. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: re-
stauracja, bar, sklep, sejf, sala TV, parking BEZPŁATNY, Wi-Fi za opłatą. ZAKWATE-
ROWANIE: GAROFUL: apartamenty **: Studio 3(+0) i Studio 4(+0) - jeden pokój z 
3-4 łóżkami. Apt. 2+2 AP GALLERY - pokój z 4 łóżkami (dwa łóżka na antresoli). W 
każdym apartamencie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
balkon lub taras. ROZA : klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2 GALLERY - pokój 
z rozkładaną sofą i 2 łóżkami na antresoli. Studio 3(+0) - jeden pokój z 2 łóżkami i 
rozkładaną sofą odpowiednią dla 1 osoby dorosłej. Apt. 2+2 i  Apt. 3+2  - jedna 2 
lub 3-osobowa sypialnia, pokój dzienny z 2 łóżkami. Każdy apartament wyposażony 
w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: 
własne. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, około 200 m. SPORT: w pobliżu: bois-
ko sportowe, minigolf, możliwość wypożyczenia rowerów i rowerów wodnych, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: polecane dla osób, które chcą spędzić urlop w 
cichej okolicy. Kaucja zwrotna 100 EUR/apartament - płatna na miejscu. Obiekt 
polecany dla mało wymagających klientów. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za 
dodatkową opłatą 8 EUR/dzień - płatne na miejscu.

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: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

 .  dowolna ilość dni pobytu.

200

Apartamenty Hostin / Hotel Duga Uvala 

100

POŁOŻENIE: w cichej zatoce, otoczony roślinnością śródziemnomorską, około 20 km 
od Puli, najbliższa wioska oddalona o około 5 km. Obiekt składa się z 2 budyn-
ków - budynku głównego i budynku bocznego - połączone tunelem. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, aperitif bar, winda, Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych BEZPŁATNE, 
taras, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe ST - około 22 
m2 - niektóre z możliwością dostawki 80x140 cm, odpowiedniej dla dziecka do 12 
lat, balkon. Klimatyzowane pokoje 2,3-osobowe SU - około 36 m2 - wyposażone są 
w rozkładaną sofę z możliwością dostawki (80x180 cm). Każdy pokój wyposażony 
w prysznic/wanna, WC, TV-SAT (LCD), Wi-Fi. Pokoje znajdują się w budynku głó-
wnym. Pokoje SU mają boczną orientację na stronę morską. W przypadku niższych 
temperatur klimatyzator jest wyłączony. ATTIC-pokój na poddaszu, bez balkonu. 
WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki - w formie bufetu. Do 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, wewnętrz-
ny basen z podgrzewaną wodą morską (nieczynny w terminie 15.6.-15.9.), fitness, 
masaże (za opłatą na zapytanie), korty tenisowe, tenis stołowy, możliwość wypożyc-
zenia rowerów, animacje, sporty wodne. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość), na plaży za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: zakwaterowanie 
odpowiednie do spędzenia spokojnego rodzinnego urlopu. Obiekt nie odremon-
towany odpowiedni dla niewymagających Klientów. Opłata klimatyczna około 1,3 
EUR/os./dzień, parking za opłata około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Każdy 
gość hotelu otrzymuje bransoletkę z chipem do płatności bezgotówkowych na te-
renie ośrodka. 

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.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

Pokój B-ST

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA 
DLA 
DZIECI

KLIMA-
TYZACJA

ZEWN.
BASEN

WEWN.
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

od 469 PLN/os.

CENA

od 1169 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 1.4.  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka 
 - BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  RABAC

Hotel Narcis , Mimosa - Lido Palace  i Hedera 

Polecamy dla rodzin z dziećmii POŁOŻENIE: kompleks hoteli Hedera, Mi-
mosa-Lido Palace, Narcis, otoczony ziele-

nią, około 500 m od centrum miasta Rabac. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, 
kantor, pizzeria, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE, sklep z pamiątkami, sklep, dancing na 
tarasie, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, lodówka, niektóre 
z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa lub łóżko piętrowe). Dostawka od-
powiednia dla 1 osoby dorosłej i dziecka do 16 lat lub 2 dzieci. WYŻYWIENIE: 2 
posiłki/3 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji/kolacji BEZPŁATNIE napoje: 2 dl 
wina lub piwa lub wody mineralnej lub soku. Usługi ALL INCLUSIVE LIGHT- pełne 
wyżywienie w formie bufetu - śniadanie 7:00-10:00, obiad 12:30-14:00 (nieogranic-
zona konsumpcja piwa, wina, wody i napoi z automatu), popołudniowa przekąska 
15:30-17.00 (lody, sandwiche, mini pizza, nieograniczona konsumpcja piwa, wina, 
wody i napoi z automatu), kolacja 18:30-21:00 (nieograniczona konsumpcja piwa, 
wina, wody i napoi z automatu). Obiady w ofercie z pełnym wyżywieniem lub All 
Inclusive Light mogą być serwowane w jednym z sąsiednich hoteli. 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, animacje, korty tenisowe, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, plac zabaw, klub dla dzieci, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE:  
goście zakwaterowani w kompleksie hoteli Narcis, Hedera, Lido Palace mogą korzy-
stać z udogodnień wszystkich trzech hoteli. Pokoje 2(+0) mają 16m2, wyposażone 
są w pojedyncze łóżka, zorientowane na drogę i wzgórze. Usługi ALL INCLUSIVE 
obejmują również: leżaki przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczone ilości), korty teni-
sowe, minigolf, boisko do gier zespołowych, fitness, sauna - 1 godz. dziennie po 
wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji.

100ALL 
INCLUSIVE

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki /usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie 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. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).  

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

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

  

  -15 % do 31.12.
  -10 % do 31.3.  

   Dziecko do 5 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Hotel Narcis 

od 1129 PLN/os.

Lido Palace
od 1205 PLN/os.

Hotel Hedera
od 1129 PLN/os.
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CHORWACJA  >  RABAC 

250

Mobilne Domki Rabac 

POŁOŻENIE: w ośrodku Oliva, w pobliżu kompleksu hoteli Narcis, Hedera, Lido Pala-
ce, około 600 m od centrum miejscowości Rabac. WYPOSAŻENIE: restauracja, ape-
ritif bar, kantor, sklep z pamiątkami, sklep, dancing na tarasie. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane domki, dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
(dostawka dla 1 osoby), aneks kuchenny z lodówką, kuchenka gazowa, TV-SAT, 
Wi-Fi za opłatą, prysznic/wanna, WC, przestronny taras z meblami ogrodowymi. 
Domki De Luxe są bardziej przestronne (około 32 m2). WYŻYWIENIE: własne lub 2 
posiłki w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, naturalnie kamienista, około 100-250 m, 
odpowiednia dla dzieci. SPORT: zewnętrzny basen, basen dla dzieci, animacje, korty 
tenisowe, minigolf, boisko do gier zespołowych, sporty wodne. INFORMACJE DODAT-
KOWE: obowiązkowa kaucja zwrotna 50 EUR/domek - na pokrycie kosztów usz-
kodzonego sprzętu. Obowiązkowa opłata za sprzątanie końcowe 20 EUR/domek 
- płatna na miejscu. Środki czystości i ręczniki nie są na wyposażeniu, możliwość 
wypożyczenia ręczników za dodatkową opłatą. Wymiana pościeli w trakcie pobytu 
za dodatkową opłatą.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/własne, zużycie wody i energii, korzystanie z wy-
posażenia kuchni, opłatę klimatyczną, pościel, 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 WYKUPI-
ENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Za dodatkową opłatą: wynajem ręczni-
ków, które nie są częścią wyposażenia domku; wymiana wynajętych ręczników i 
pościeli w trakcie pobytu. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 
około 5 EUR/dzień (+ 10 EUR/pobyt dopłata za sprzątanie związane ze zwierzęci-
em), łóżeczko dziecięce około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).  

 dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy zakwaterowania bez wyżywienia

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM 50

Hotel Valamar Girandella Resort 

POŁOŻENIE: wyremontowany, nowoczesny 
ośrodek składający się z kilku budynków, 

położony w malowniczej zatoce, w bezpośrednim sąsiedztwie najpiękniejszych 
plaż w Rabacu, około 1 km od centrum. WYPOSAŻENIE: restauracja, taras, bar przy 
basenie, restauracja plażowa, kantor, parking BEZPŁATNY, Wi-Fi. ZAKWATEROWA-
NIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, z możliwością dostawki, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, minibar, sejf, suszarka do włosów, Wi-FI, balkon. Pokój 2(+2) Suite 
Family - pokój 2-osobowy, pokój dzienny z 2 sofami, balkon z orientacją na stronę 
morską. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji nieograniczona 
konsumpcja napoi bezalkoholowych oraz piwa i wina (w głównej restauracji Maro). 
PLAŻA: żwirowa, piaszczysta, około 50 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na pla-
ży. SPORT: zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, basen dla dzieci ze zjeżdżalnią i 
atrakcjami wodnymi; leżaki, parasole i ręczniki przy basenie i na plaży BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość), plac zabaw, boisko sportowe, minigolf, siatkówka plażowa, ae-
robik, korty tenisowe, wellness - sauna, masaże, fitness, jacuzzi, solarium; animacje, 
centrum nurkowania, możliwość wypożyczenia rowerów, trasy rowerowe, przecho-
walnia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: ośrodek oferuje kilka rod-
zajów zakwaterowania, każdy typ zakwaterowania (rodzaj) oferuje własne usługi 
towarzyszące i udogodnienia (bary, restauracje, baseny, plaża). W przypadku zmi-
any danych uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny 
zakup zostaje anulowana.

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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkowa opłata około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).  

 dowolna ilość dni pobytu.

Polecamy dla rodzin z dziećm

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.*

- 10 % do 31.3.*

   
Dziecko do 5 lat z 2 posiłkami 
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2.

  
Dziecko do 13 lat na 
dostawce z 2 dorosłymi                     
– BEZPŁATNIE

od 627 PLN/os.

CENA

od 1885 PLN/os.

CENA

WI-FI
BEZPŁATNE



42  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

hotel MIRAMAR

hotel ALLEGRO

hotel MIRAMAR

CHORWACJA  >  RABAC

Hotel Miramar / Hotel Allegro 

POŁOŻENIE: kompleks hotelowy składający się z hotelu Miramar i Allegro, usytuowa-
ny 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 za opłatą, sala TV, dancing na tarasie, Wi-Fi BEZPŁATNE, kawiarenka interneto-
wa za opłatą, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, LCD TV- SAT, telefon, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
niektóre z balkonem i możliwością dostawki (rozkładany fotel). WYŻYWIENIE: 2 
posiłki w formie bufetu. Obiadokolacja serwowana jest w 2 przedziałach czasowych, 
3x w tygodniu obiadokolacje tematyczne. Specjalne posiłki dietetyczne dostępne 
na zapytanie. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa i 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, możliwość wy-
pożyczenia rowerów, przechowalnia rowerów w Hotelu Allegro, plac zabaw, sporty 
wodne.  INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY (ograniczona liczba miejsc). 

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. Na zapytanie łóżeczko 

hotel ALLEGRO

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

dziecięce za dodatkową opłatą 5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem około 20 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

 

  

  -10 % do 15.3.
 

   Dziecko do 14 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 994 PLN/os.



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  43

CHORWACJA  >  RABAC

Valamar Sanfior Hotel  & Casa 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny, romantyczny 
hotel typu atrium i odnowiona część 

CASA, położone bezpośrednio na wybrzeżu w sosnowym lesie, około 800 m od 
centrum miasta. WYPOSAŻENIE: restauracja hotelowa z pokazami gotowania, aperi-
tif bar z muzyką, kantor, taras, sala konferencyjna, kawiarenka internetowa za do-
datkową opłatą. W części CASA - bar, kawiarnia, kawiarenka internetowa. ZAKWATE-
ROWANIE: HOTEL: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, LCD 
TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, suszarka do włosów, sejf, niektóre z 
możliwością dostawki (rozkładana sofa lub fotel). Część CASA: klimatyzowane po-
koje 2-osobowe w stylu śródziemnomorskim, prysznic/wanna, WC, LCD TV-SAT, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, sejf, minibar, suszarka do włosów, balkon, z możliwością 
dostawki (rozkładana sofa). WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, w restauracji 
hotelowej. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, około 100 m, oznaczona Błękit-
ną Flagą, dostęp do plaży po schodach. SPORT: 2 zewnętrzne baseny ze słodką wodą, 
w hotelu - wewnętrzny basen ze słodką wodą, zewnętrzny basen dla dzieci; wellness 
- jacuzzi, sauna fińska, turecka, infra sauna, strefa relaksu, masaże - za opłatą; fitness, 
korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, siatkówka plażowa, plac zabaw, możliwość 
wypożyczenia rowerów, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODAT-
KOWE: zakwaterowanie odpowiednie dla wymagających klientów. Parking (niestr-
zeżony) BEZPŁATNY.

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. Na zapytanie możliwość wykupi-
enia łóżeczka dziecięcego około 5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 

  dowolna ilość dni pobytu.

100 WELLNESS

Hotel Mediteran – Moščenička Draga na www.ckvt.cz  |Hotel Mediteran – Moscenicka Draga na www.vitkovicetours.pl

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

  

  -10 % do 31.1.
     

   Dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1606 PLN/os.

WEWNĘTRZNY
BASEN



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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CHORWACJA  >  MEDVEJA

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: apartamenty, bungalowy i 
domki mobilne w 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: APARTAMENTY: nowoczesne, kli-
matyzowane apartamenty: Apt. 4(+0) - około 32 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z 2 łóżkami (rozkładana sofa), prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE, TV-
SAT. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny i taras. BUNGALOWY: kli-
matyzowane bungalowy 2-osobowe z możliwością dostawki (rozkładana sofa), 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon. DOMKI MOBILNE: klimatyzowane domki dla 
4 osób - dwie sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem małżeńskim), pokój dzienny, 
wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE, taras. Dom-
ki STANDARD mają około 23 m2 i zadaszony taras. Domki oznaczone PREMIUM są 
nowsze, mają około 32 m2, taras z grillem, dwie łazienki, TV-SAT. WYŻYWIENIE: APAR-
TAMENTY I DOMKI MOBILNE: własne. BUNGALOWY: 2 posiłki - śniadania w formie 
bufetu, obiadokolacje wybór z 2 menu. PLAŻA: żwirowa, około 150 m, odpowiednia 
dla dzieci. SPORT: animacje w terminie 15.7-31.8, plac zabaw, sporty wodne. INFOR-
MACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodat-
kową opłatą około 9,5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 
około 13,5 EUR/dzień - płatne na miejscu. W przypadku zmiany danych uczestnika 
na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.

Smart Selection Holiday Resort Medveja 

150DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA 
DLA DZIECI KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM

CENA ZAWIERA: APARTAMENTY, DOMKI MOBILNE: nocleg, zużycie wody i energii, 
korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę 
klimatyczną, opłatę rejestracyjną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. BUNGALOWY: nocleg, 2 posiłki, 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: ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

  

  -15 % do 28.2.

  Apartamenty i domki: dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE 
  Bungalowy: Dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Bungalowy
od 857 PLN/os.

Apartamenty,
Mobilne domki 
od 459 PLN/os.

CENA

Domek mobilny

Apartament
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Remisens Family 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: restauracja, kawiarnia, pizzeria, bar 
na plaży, sala konferencyjna, sejf na recepcji za opłatą, taras. ZAKWATEROWANIE: 
komfortowe, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tele-
fon, suszarka do włosów, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością dost-
awki. Pokój 2(+0) skierowany jest do atrium. Pokój 2(+2) - dwa pokoje 2-osobowe 
oddzielone drzwiami. Dostępne są 4 pokoje przystosowane dla osób niepełnos-
prawnych (na wózkach inwalidzkich). WYŻYWIENIE: w terminie do 20.6 i od 15.9 - 2 
posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje (piwo, 
wino, sok). W terminie 20.6-15.9 - 3 posiłki w formie bufetu. Do obiadów i kolacji 
BEZPŁATNIE lokalne lane napoje (piwo, wino, sok). PLAŻA: żwirowa , około 30 m, 
prysznice na plaży. SPORT: nowy zewnętrzny basen, Five Elements wellness cen-
trum: podgrzewany wewnętrzny basen z morską wodą, zewnętrzny basen dla dzie-
ci (czynny w lipcu i sierpniu), leżaki przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość),  
jacuzzi, sauna fińska, turecka, strefa relaksu, fitness, 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 
10 EUR/dzień - płatny na miejscu. W przypadku zmiany danych uczestnika na 
rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, opłata rejestracyjną, ubezpiec-
zenie 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 

WELLNESS30

dziecięce za dodatkową opłatą około 11 EUR/dzień (nie dotyczy pokoi Atrium), 
możliwy pobyt z psem za dodatkowa opłatą około 20 EUR/dzień - płatne na mie-
jscu.dziecięce za dodatkową opłatą około 11 EUR/dzień (nie dotyczy pokoi Atrium), 
możliwy pobyt z psem za dodatkowa opłatą około 20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

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

  

  -15 % do 28.2.
   

   Dziecko od 3 do 14 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1759 PLN/os.
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Family Hotel Vespera 

CHORWACJA  >  WYSPA MALI LOŚINJ

50

Polecamy dla rodzin z dziećm POŁOŻENIE: nowoczesny hotel otoczony zi-
elenią, w spokojnej części wyspy, w pobliżu 

hotelu Aurora, około 2 km od miasta. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, 
aperitif bar, sala konferencyjna, sklep z pamiątkami, kantor. ZAKWATEROWANIE: kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z możliwością dostawki odpowiedniej dla 
dziecka do 12 lat. Klimatyzowany pokój 4(+2) FAM - dwie 2-osobowe sypialnie od-
dzielone drzwiami, z możliwością dostawki (pokoje odpowiednie dla 2 dorosłych, 2 
dzieci do 16 lat z możliwością dostawki dla 2 dzieci do 12 lat). Każdy wyposażony 
w prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, 
balkon. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE Light - śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad w formie lekkiego bufetu. Do obiadu i kolacji BEZPŁATNIE lokalne lane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe (piwo, wino, woda, sok). W ramach Baby, Mini i 
Teen Clubu dla dzieci popołudniowa przekąska i napoje. Na zapytanie możliwe wy-
żywienie dla alergików. PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, około 50 m, w po-
bliżu znajduje się plaża FKK, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen z morską 
wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, minigolf, siatkówka plażowa, animacje, plac 
zabaw, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. Goście mogą również korzy-
stać ze sportowego wyposażenia pobliskiego Hotelu Aurora. Dla dzieci w wieku od 2 
do 5 lat w hotelu 6x w tygodniu organizowany jest specjalny program w ramach BABY 
KLUBU, dla dzieci od 5 do 12 lat organizowany jest specjalny program w ramach MINI 
KLUBU, a dla dzieci od 12 do 16 lat organizowany jest profesjonalny program w ra-
mach TEEN KLUBU, zawierający program sportowy, zabawy i program edukacyjny, 
konkursy i gry. INFORMACJE DODATKOWE: BEZPŁATNIE: leżaki i parasole przy basenie 
i na plaży (ograniczone ilości), wstęp do fitness, ręcznik plażowy. Opłata rejestra-
cyjna około 1 EUR/os./pobyt - płatna na miejscu. 

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 obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 22.7 i od 23.8.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

  

  -15 % do 28.2.*
 

   Dziecko do 16 lat na 3 lub 4 łóżku z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 2259 PLN/os.

ALL 
INCLUSIVE LIGHT
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-15 % do 31.12.*

-15 % do 15.1.**  

   

ZNIŻKI

Pawilony i bungalowy Kacjak 

CHORWACJA  >  CRIKVENICA

POŁOŻENIE: na łagodnym wzgórzu w lasku sosnowym, na półwyspie Kacjak, około 5 
km na północ od centrum Crikvenicy. WYPOSAŻENIE: w kompleksie: główna restau-
racja, aperitif bar, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, 
taras, sklep, parking. ZAKWATEROWANIE: PAWILONY: skromnie urządzone pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, z możliwością dostawki. BUNGALOWY: 
parterowe bungalowy: pokój 2,3- osobowy, prysznic/wanna, WC, taras (bunga-
low 2-osobowy - wspólny taras z sąsiednim bungalowem). Bungalow 4(+0) - dwa 
2-osobowe pokoje ze wspólną łazienką - prysznic/wanna, WC i taras. WYŻYWIENIE: 2 
posiłki 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 odpowiednia 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).
CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, 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.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 

  PAWILONY: 7/14 nocy; BUNGALOWY: dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w pawilonach w terminie od 29.6. do 31.8., w pozostałych termin-
ach zniżka 10%.       
** ZNIŻKA dotyczy bungalowów      
*** ZNIŻKA dotyczy pawilonów

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.
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CENA
Pawilony

od 733 PLN/os.

Bungalovy
od 729 PLN/os.

Dziecko do 6 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

  

-10 % do 28.2.
    -5 % do 30.4.***  
  

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu
do dnia

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM
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Hotel  i Pawilony  Ad Turres 

POŁOŻENIE: wyremontowane na sezon 2019, 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: odnowione, klimatyzowane 
pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, niektóre z możliwością dostawki i 
TV-SAT. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, w restauracji hotelowej. PLAŻA: 
żwirowa, około 400 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży, dojście do plaży 
przez drogę. SPORT: : w kompleksie: zewnętrzny basen ze słodką wodą, przy Hotelu 
Omorika: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, sporty wodne. INFORMACJE DODAT-
KOWE: parking BEZPŁATNY. 
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. Na zapy-
tanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień, łóżeczko 
dziecięce około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 

   dowolna ilość dni pobytu.
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CHORWACJA  >  CRIKVENICA

Hotel Zagreb 

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. WYŻY-
WIENIE: 2 posiłki w formie bufetu z możliwością dokupienia obiadu (na zapyta-
nie). Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne napoje lane (piwo, wino, woda, sok). 
PLAŻA: żwirowo-piaszczysta, płatna plaża około 50 m, bezpłatna 10 m, prysznice 
na plaży, dostęp do plaży przez lokalną drogę. SPORT: w pobliżu:  boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą, możli-
wość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: opłata za parking około 55 
HRK/dzień (ograniczona liczba miejsc parkingowych). Możliwy pobyt z psem za 
dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.
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 obowiąz-
kową 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.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 

   dowolna ilość dni pobytu. 
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ZNIŻKI

 - 15 % do 15.1.

- 10 % do 28.2.

   
Pierwsze dziecko do 6 lat   
z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE

od 840 PLN/os.

CENA
Hoteł AD Turres
od 809 PLN/os.

Pavilony AD Turres
od 908 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 15.1.

- 10 % do 28.2.

   
Pierwsze dziecko do 6 lat   
z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  CRIKVENICA / SELCE

150

Hotel i Pawilony 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. Pokój 2+2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana 
sofa dla 2 osób. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁAT-
NE 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: za opłatą: korty tenisowe, minigolf, boisko sportowe, animacje, sporty wodne. 
Klienci mogą korzystać z zewnętrznego basenu przy Hotelu Ad Turres (oddalony o 
około 200 m). 

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 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 łó-
żeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za 
dodatkową opłatą około 15 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 
   dowolna ilość dni pobytu.

POŁOŻENIE: w parku, około 300 metrów od centrum miasta Selce i 3 km na 
południe od Crikvenicy WYPOSAŻENIE: restauracja, apertif bar, sejf na recepcji za 
opłatą, sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNIE, taras, parking. ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
z możliwością dostawki. PAWILONY: skromne pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, balkon, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, z 
możliwością dokupienia obiadów (na zapytanie). PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, 
około 50 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: w po-
bliżu: boisko do gier zespołowych, tenis stołowy, minigolf, sporty wodne zgodnie 
z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Zakwaterowanie 
odpowiednie dla mniej wymagających klientów. 

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 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. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień - płatne 
na miejscu.
TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 
   dowolna ilość dni pobytu.

Hotel  i pawilony  Slaven 

50DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

Inne ciekawe oferty  
na www.vitkovicetours.pl

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI ZA 
OPŁATĄ

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

Hotel Slaven
od 933 PLN/os.

Pavilony Slaven
od 729 PLN/os.

CENA

od 1265 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 15.1.

- 10 % do 28.2.

   
Pierwsze dziecko do 6 lat   
z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 - 15 % do 15.1.

- 10 % do 28.2.

   
Pierwsze dziecko do 6 lat   
z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE
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POŁOŻENIE: odnowiony hotel, znajduje się około 300 m od centrum miasteczka 
Selce. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar z tarasem, sejf 
na recepcji za opłatą, sala konferencyjna, sala TV, winda, Wi-Fi BEZPŁATNIE. ZAK-
WATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, niektóre z  balkonem 
i możliwością dostawki. Pokój 2+2 B-Family - dwa pokoje 2-osobowe połączone 
drzwiami. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obi-
adów na zapytanie. 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 DO-
DATKOWE: parking BEZPŁATNY (ograniczona ilość miejsc). Leżaki i parasole przy 
basenie za opłatą (ograniczona ilość). Pokój Atrium - sprzedaż na zapytanie. 
CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, 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 rezygnac-
ji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień.

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 
   dowolna ilość dni pobytu.

Hotel Katarina  
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CHORWACJA  >  SELCE 
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Mobilne Domki Selce 

POŁOŻENIE: popularny nadmorski ośrodek, otoczony śródziemnomorską roślin-
nością, około 500 metrów od Selce. WYPOSAŻENIE: restauracja, parking, sklep, 
kawiarnia, Wi-Fi w kompleksie BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: : klimatyzowane 
mobilne domki dla 4-8 osób. Typ 4 (+2) COMFORT - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny. Typ 6 (+2) COMFORT FAMILY - trzy sypialnie 2-osobowe, pokój 
dzienny. Każdy domek wyposażony w TV-SAT, prysznic/wanna, WC, suszarka do 
włosów, aneks kuchenny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, taras. WYŻY-
WIENIE: własne, z możliwością dokupienie 2 posiłków w Hotelu Slaven. PLAŻA: 
żwirowa, płyty betonowe, około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: tenis stołowy, 
plac zabaw, masaże za dodatkową opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata kli-
matyczna około 1 EUR/os./dzień i opłata rejestracyjna około 1,1 EUR/os./pobyt 
- płatne na miejscu. Sprzątanie końcowe około 35 EUR/domek - płatne na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel i 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.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 
  dowolna ilość dni pobytu. 
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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 1,5 km od miejscowości Novi Vinodolski. WYPOSAŻENIE: w kompleksie: restau-
racje, koktajl bar, pizzeria, salon piękności, kantor, centrum konferencyjne, sklepy, 
taras. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: klimatyzowane pokoje: 2(+0) - około 28 m2 - pokój 
2-osobowy, prysznic/wanna, WC. Typ 2(+0) J.SUITE - około 40 m2 - pokój 
2-osobowy z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny, 2x LCD TV, prysznic/wanna, WC, 
balkon. Typ 4(+0) FAMILY - około 50 m2 - dwa pokoje 2-osobowe, jeden z łóżkiem 
małżeńskim, drugi z oddzielnymi łóżkami, każdy z własną łazienką. Pokoje wy-
posażone są w telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, ekspres do kawy i herbaty, 
sejf, suszarka do włosów, szlafrok, kapcie. APARTAMENTY: luksusowe, kli-
matyzowane apartamenty: Apt. 2(+1) Premium Family - około 55 m2 - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z możliwością dostawki, balkon z orientacją na stronę 
morską. Apt 2(+1) Premium Family 1A - pokój przeznaczony jest dla 2 osób dor-
osłych i dziecka do 12 lat, 1B - pokój przeznaczony jest dla 2 osób dorosłych i 
dziecka od 12 do 18 lat. Apt. 2+2 Premium Family - koło 75 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe (jedna z łóżkiem piętrowym), pokój dzienny, balkon z orientacja na 
stronę morską - pokój przeznaczony dla 2 osób dorosłych, dziecka do 18 lat i dziec-
ka do 12 lat. Apt. 4(+0) Premium Family - około 75 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe 
(jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z oddzielnymi łóżkami), pokój dzienny, balkon 
z orientacja na stronę morską. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, 
ekspres do kawy, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, suszarka do włosów, sejf, 
lodówka, łazienka z wanną i WC. Apt. 4(+0) Deluxe - około 90 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe (jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z oddzielnymi łóżkami), pokój dzi-
enny, taras z wyposażeniem zorientowany na stronę morską, wyposażony aneks 
kuchenny, ekspres do kawy, zmywarka, 2 x LCD TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, 
suszarka do włosów, sejf, lodówka, łazienka z wanną, WC, druga łazienka z 
prysznicem, WC. WYŻYWIENIE: HOTEL: śniadania w formie bufetu z możliwością 
dokupienia obiadokolacji. APARTAMENTY: własne, z możliwością dokupienia śni-

adań lub 2 posiłków. PLAŻA: plaża hotelowa, żwirowa, kamienista, około 50-300 m. 
SPORT: 3 zewnętrzne baseny, basen dla dzieci, centrum wellness (jedno z na-
jwiększych w Europie - 10 000 m2), wewnętrzny basen, jacuzzi, 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 well-
ness NoviSpa - za opłatą około 10 EUR/os/dzień - wewnętrzny basen z morską 
wodą, fińskie i tureckie sauny, strefa relaksu, fitness (wstęp od 16 lat ), leżaki i 
parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość). Parking za opłatą około 10 
EUR/dzień - płatny na miejscu. W apartamentach kaucja 200 EUR płatna na mie-
jscu - zwracana w dzień wyjazdu. Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00. Opła-
ta klimatyczna około 1,4 EUR/os./dzień - płatna na miejscu.

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 końcowe, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NN-
W+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: obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce w pokoju SUITE i FAMILY - BEZPŁATNIE. 

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).     
  dowolna ilość dni pobytu.  

WELLNESS50 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

  

  -20 % do 31.1.
  -15 % do 31.3. 
 

   Dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE   

ZNIŻKI

CENA
Hotel The View 

od 1533 PLN/os.

Apartmany Novi
od 469 PLN/os.

Dodatkowa zniżka 10% 
na pobyty min. 5 nocy w 
terminie do 22.6 i od 8.9. 

+
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CHORWACJA  > KLENOVICA / WYSPA KRK-NJIVICE

150

Mobilne Domki Klenovica 

POŁOŻENIE: mobilne domki o wysokim standardzie (4*), znajdują się na terenie 
ośrodka kempingowego kategorii 2*, w spokojnej miejscowości ry backiej Kle-
novica, około 500 m od centrum. WYPOSAŻENIE: restauracje, bar, sklep, Wi-Fi w 
całym kompleksie za opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane dom-
ki mobilne dla 4-8 osób. Typ 4(+2) COMFORT - około 32 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny, w pobliżu basenu. Typ 6(+2) COMFORT FAMILY - około 
35 m2 - trzy sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny, w pobliżu basenu. Każdy domek 
wyposażony w TV-SAT, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, wyposażony 
aneks kuchenny, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, taras. WYŻYWIENIE: 
własne. PLAŻA: żwirowa, około 150 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 a leżaki przy basenie za 
opłatą. Plac zabaw i masaże za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatycz-
na około 1,3 EUR/os./dzień, obowiązkowe ubezpieczenie 0,3 EUR/dzień i opłata 
rejestracyjna 1,1 EUR/os/pobyt - płatne na miejscu. Obowiązkowa dopłata za 
sprzątanie końcowe 35 EUR/domek i obowiązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/
domek służy na pokrycie kosztów uszkodzonego sprzętu - płatne na miejscu.

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. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień - płatne 
na miejscu. 

TRANSPORT:

  dowolna ilość dni pobytu.

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN KLIMATYZACJA WI-FI ZA 

OPŁATĄ

Hotel Jadran 

POŁOŻENIE: bezpośrednio na wybrzeżu, około 200 m od centrum miastecz-
ka Njivice. WYPOSAŻENIE: restauracja, plażowa restauracja, aperitif bar, sa-
lon kosmetyczny, kantor, sejf, Wi-Fi na recepcji i w lobby BEZPŁATNE, sala TV, 
parking. W pobliżu: cukiernie, pizzerie, kawiarnie, sklep. ZAKWATEROWANIE: 
odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, suszarka do włosów, niektóre z możli-
wością dostawki (rozkładana sofa). WYŻYWIENIE: 2 posiłki 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. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 
1,4 EUR/os./dzień, parking za opłata około 2 EUR/dzień - płatne na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obow-
iązkowe 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.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).     

  dowolna ilość dni pobytu.  

10

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

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

ZNIŻKI

- 10 % do 31.1.

   

od 479 PLN/os.

CENA

od 1069 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2.

   
Dziecko do 7 lat na dostawce 
– BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  > WYSPA KRK - NJIVICE

Hotel Beli Kamik 

POŁOŻENIE: hotel składa się z 2 budynków: Beli Kamik I i Beli Kamik II, które są 
połączone korytarzem, położony wśród zieleni, około 600 m od centrum Njivice. 
WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarenka interneto-
wa, Wi-Fi BEZPŁATNE, kantor, sejf, sala TV, salon kosmetyczny i fryzjerski, taras, 
sala konferencyjna, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: nowoczesne, klimatyzowane 
pokoje 1,2-osobowe, z możliwością dostawki. Bardziej przestronne 2-osobowe 
pokoje SUP z możliwością 2 dostawek dla 2 dzieci do 12 lat (rozkładana sofa). 
Każdy pokój wyposażony w prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, minibar, 
suszarka do włosów. Pokoje COM- w Beli Kamik II, pokoje SUP- w Beli Kamik I. 
WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane 
napoje (piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: naturalnie kamienista, żwirowa, betonowe 
płyty, około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, tenis 
stołowy, minigolf, plac zabaw, sporty wodne, centrum sportowe, fitness, animacje 
dla dzieci, możliwość wypożyczenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: opłata kli-
matyczna około 1,4 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. Parking za dodatkowa opłatą 
około 2 EUR/dzień - płatny na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obow-
iązkowe 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.

TRANSPORT:        
       

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).     
   7/14 nocy

150

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, dos-
tosowana 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

CENA

od 863 PLN/os.

  

  -12 % do 28.2.
  -10 % do 31.3.

    -5 % do 30.4. 

      Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 31.1.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE
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CHORWACJA  >  WYSPA KRK – MALINSKA

Hotel Malin  

POŁOŻENIE: około 500 metrów od centrum miejscowości Malinska WYPOSAŻENIE: 
restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, sala TV, winda, sala konferencyjna, 
bankomat, sejf, dancing na tarasie, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, telefon, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, sejf, suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Pokój 1(+0) – około 
18 m2. Pokój 2(+1) – około 20 m2. Pokój 2(+1) BM – około 25-27 m2. Pokój 2(+0) 
COMFORT – około 30 m2 - ponadto wyposażony jest w prysznic z hydromasażem. 
Pokój 2(+2) Family – około 30 m2 – sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkła-
dana sofą (160x200 cm), balkon lub taras. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki - w 
formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje: piwo, woda i sok. 
PLAŻA: naturalnie kamienista, płyty betonowe, około 50 m, odpowiednia dla dzieci, 
prysznice na plaży. SPORT: plac zabaw, tenis stołowy, korty tenisowe, animacje dla 
dzieci i dorosłych, możliwość wypożyczenia rowerów, centrum wellness (sauna, ja-
cuzzi, solarium, strefa relaksu), sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking za opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Parking w 
garażu za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień. Możliwy pobyt z psem za dodat-
kową opłatą około 15 EUR/dzień - płatne na miejscu. Opłata klimatyczna około 1,5 
EUR/os./dzień - płatna na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, 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 Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce około 7 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

50

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN). 

  dowolna ilość dni pobytu.

COMFORT

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

  

  -15 % do 28.2.
  -10 % do 31.3.  

  Dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE         

ZNIŻKI

CENA

od 1299 PLN/os.

Dodatkowa zniżka 5% na pobyty 
min. 7 nocy w terminie od 22.6 

do 13.7 i od 31.8 do 13.9. 

+
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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, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, winda, 
dancing na tarasie. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa lub fotel), 
telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, niektóre z balkonem. Pokoje 1(+0) i 2(+0) - są bez 
balkonu, zorientowane na park. Pokój 2(+2) B - pokój rodzinny -  pokój 2-osobowy 
z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 15 lat, balkon. Pokój 2(+2) BM - pokój 
2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 15 lat, 
balkon, orientacja na stronę morską. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu 
(lokalne lane napoje - woda, sok, wino, piwo). Możliwość dokupienia usług All Inclu-
sive Light. PLAŻA: żwirowo - piaszczysta o długości 2 km, około 50-100 m, odpow-
iednia 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, animacje, siatkówka plażowa, boisko 
sportowe, centrum wellness za opłatą, możliwość 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 40 HRK/auto.

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). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: usług ALL INCLUSIVE Light (dziecko do 7 lat -BEZPŁATNIE, od 
7 do 12 lat - 219 pln/tydzień, od 12 lat 429 pln/ tydzień) oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNE.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

50DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

  

  -10 % do 31.1.

   Dziecko do 15 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 931 PLN/os.

WEWNĘTRZNY
BASEN
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Polecamy dla par POŁOŻENIE: nowoczesny hotel położony przy nadmor-
skiej promenadzie, w pobliżu pięknej kamienistej 

plaży i Hotelu Corinthia, około 200 m od centrum miejscowości Baśka. WY-
POSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, sala konferencyjna w Ho-
telu Corinthia Baška, kantor, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking, winda. ZAKWATEROW-
ANIE: : klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, telefon, 
Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje 2(+1) M i 1(+0) M  - pokoje na poddaszu bez balkonu. 
Pokoje 2(+1) BM i 1(+0) BM - pokoje z balkonem i bocznym widokiem na morze. 
Pokoje BM-SW - pokoje z balkonem i bezpośrednim widokiem na morze. Pokój 
2(+2) M - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 dzieci do 15 
lat, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, telefon. Pokój 4(+2) BM - pokój rodzinny, 
dwie 2-osobowe sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną sofą, balkon z bocznym 
widokiem na morze, pokój posiada 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 basen ze słodką wodą i brodzikiem dla dzieci, leżaki i 
parasole przy basenie (za opłatą, ograniczona ilość), korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, animacje, boisko sportowe, aerobik, plac zabaw, boisko do siatkówki 
plażowej, możliwość wypożyczenia rowerów, wellness za opłatą - jacuzzi, sauna, 
masaże, solarium, fitness BEZPŁATNIE, w pobliżu: zjeżdżalnia, sporty wodne zgod-
nie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za dodatkową opłatą około 2 
EUR/dzień - płatne na miejscu. Przejazd przez most na wyspę Krk płatny jest tylko 
w jednym kierunku (przy wjeździe) - około 40 HRK/samochód. 

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 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 za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Hotel Zvonimir 
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CHORWACJA  >  WYSPA KRK – BAŚKA

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

WI-FI
BEZPŁATNE

Villa Gorica 

POŁOŻENIE: dwukondygnacyjna, apartamentowa villa, około 100 m od centrum 
Baśki, villa składa się z dwóch budynków. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracja, 
kawiarnia, sklep, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWA-
NIE: klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2 - około 40 m2 - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 4+1 - około 55 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofa dla 1 osoby. W każdym apartamen-
cie wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, zmywarka, ekspres do 
kawy), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, balkon lub taras. Do 
dyspozycji wspólny grill w ogrodzie. Parking przed villą. WYŻYWIENIE: własne. PLA-
ŻA: żwirowa, około 200 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką 
wodą, możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą, korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf. INFORMACJE DODATKOWE: opłata za rejestracyjna około 2,5 EUR/os/pobyt, 
podatek ekologiczny około 0,3 EUR/os/dzień, opłata klimatyczna około 1,4 EUR/os/
dzień - płatne na miejscu. przejazd przez most na wyspę Krk, opłata tylko w jednym 
kierunku (na wjeździe) - około 40 HRK/samochód. 

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 autoka-
rowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

KLIMATYZACJA200 ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2.

  
Dziecko do 15 lat na  
dostawce – BEZPŁATNIE

od 1237 PLN/os.

CENA

od 659 PLN/os.

CENA
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CHORWACJA  >  WYSPA RAB – SUHA PUNTA

Pokoje  i Apartamenty   Suha Punta 

apartmány

pokoje

pokoje

POŁOŻENIE: : pokoje i apartamenty Suha Punta otoczone są zielenią, w pobliżu ho-
telu Eva, na półwyspie Suha Punta, około 5 km od miasta Rab. WYPOSAŻENIE: w 
kompleksie: główna restauracja, taras, restauracja plażowa, aperitif bar, Wi-Fi na 
recepcji BEZPŁATNIE, kantor, parking, sejf na recepcji za opłatą. ZAKWATEROWANIE: 
POKOJE: prosto urządzone pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, z 
możliwością dostawki. APARTAMENTY: klimatyzowane apartamenty:  Apt. 2(+2) 
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z możliwością dostawki (rozkładana sofa od-
powiednia dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat). Apt. 2(+2) T - sypialnia 
2-osobowa, z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa). Apt. 2(+2) 1.kat - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa). Apt. 4(+2) 
- dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z możliwością dostawki (rozkładana sofa 
odpowiednia dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat). Wszystkie apartamenty 
wyposażone w prysznic/wanna, WC, TV-SAT i aneks kuchenny. Apt. 1.kat znajduje 
się na 1 piętrze, Apt. T znajduje się na parterze i posiada taras. WYŻYWIENIE: POKO-
JE: 2 posiłki w formie bufetu w hotelu Eva. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne 
lane napoje: wino, piwo, woda mineralna, sok. APARTAMENTY: własne. PLAŻA: na-
turalnie kamienista, płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży. SPORT: w po-
bliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, minigolf, możliwość wypoży-
czenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: W przypadku zmiany danych uczestnika 
na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana. 
Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00.

CENA ZAWIERA: POKOJE: nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. APARTAMENTY: 
nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel, ręczniki, 
sprzątanie końcowe, 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 Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na życzenie łóżeczko 
dziecięce około 4 EUR/dzień - płatne na miejscu. W apartamentach możliwy pobyt z 
psem za dodatkową opłatą około 20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 640 PLN (dzieci do 12 lat 590 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

100DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

  

  -10 % do 31.1.

        Pokoje: dziecko do 12 lat na dostawce - BEZPŁATNIE        
           Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Apartamenty

od 607 PLN/os.

Pawilony
od 940 PLN/os.
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CHORWACJA  >  WYSPA RAB – SUHA PUNTA

Eva Sunny Hotel 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: na półwyspie Suha Punta, oto-
czony zielenią, 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, z możliwością dostawki (roz-
kładana sofa). Pokoje Fam ST - z możliwością 2 dostawek (łóżko piętrowe). W 
każdym pokoju  prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon, telefon. WYŻYWIENIE: śniada-
nia i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane 
napoje - wino, piwo, woda mineralna, sok. PLAŻA: naturalnie kamienista, płyty be-
tonowe, żwirowa, około 100 m, mała piaszczysta około 300 m, prysznice na plaży. 
Plaża FKK - Kandarola oddalona o około 1,9 km (wstęp na opłatą). SPORT: w pobliżu: 
korty tenisowe, minigolf, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Zak-
waterowanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. W przypadku zmiany 
danych uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup 
zostaje anulowana. 

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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową 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: 

  7/14 nocy – 640 PLN (dzieci do 12 lat 590 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

WI-FI
BEZPŁATNE

  

  -10 % do 31.3.

   Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA

od 1030 PLN/os.
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Family hotel Lopar

pavilony Veli Mel

pavilony Sahara/Rab

CHORWACJA  >  WYSPA RAB – LOPAR

San Marino Sunny Resort  

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks turystyczny składają-
cy się z pawilonów - Veli Mel, Lopar, Plaza, 

Sahara/Rab, około 12 km od miasteczka Rab. WYPOSAŻENIE: w kompleksie: restau-
racja główna, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf na recepcji za opłatą, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, taras, parking. ZAKWATEROWANIE: LOPAR, PLAZA: klimatyzowane 
pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, suszarka do 
włosów, balkon. Pokój 2(+2) i 2(+3) J.FAM SUITE - około 37 m2 - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z rozkładaną sofą (160 cm), 2(+3) - z możliwością dostawki, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, balkon. Pokój 2(+4) Su FAM 
SUITE - około 46 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładana sofą, 
2 łazienki, TV SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, suszarka do włosów, balkon. VELI MEL: kli-
matyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon, z możli-
wością dostawki. SAHARA/RAB: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, balkon francuski, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 2 
posiłki 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, plaża FKK oddalona o około 1 km (za opłatą). SPORT: w pobliżu centrum 
sportowe - korty tenisowe, plac zabaw, boisko do gier zespołowych, minigolf, siat-
kówka plażowa, animacje dla dzieci i dorosłych, sporty wodne zgodnie z lokalną 
ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. W przypadku zmiany danych 
uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje 
anulowana.
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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 640 PLN (dzieci do 12 lat 590 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

* ZNIŻKA dotyczy hotelu Lopar      
** ZNIŻKA dotyczy hoteli Sahara/Rab, Veli Mel, Plaza

100DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA
NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

WI-FI
BEZPŁATNE

  

  -15 % do 31.3.*
  -10 % do 31.3.**  

   Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Lopar Sunny Hotel
od 976 PLN/os.

Plaza Sunny Hotel Lopar
od 1282 PLN/os.

Mobilne domki San Marino
od 519 PLN/os.
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CHORWACJA  >  WYSPA PAG – GAJAC / KARLOBAG 

Apartamenty Hostin 

POŁOŻENIE: w ośrodku Gajac, niedaleko Novalji. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: kawiarnie, 
sklepy, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: Apt. 4+1 -  sypi-
alnia 2-osobowa z możliwością dostawki, pokój dzienny z rozkładana sofą, wypo-
sażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, ogród 
z grillem. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: naturalnie kamienista, około 200 - 400 m.  
SPORT: w pobliżu: minigolf, boisko do gier zespołowych, możliwości sportowe zgodnie 
z lokalną ofertą miasteczka Novalja. INFORMACJE DODATKOWE: w odległości około 2 
km od miejscowości Gajac znajduje się żwirowa plaża Zrće, znana jako najpiękniej-
sza plaża na wyspie Pag. Przy plaży znajdują się restauracje, dyskoteki i atrakcje 
sportowe. Recepcja czynna od 7:00 do 13:00 i od 18:00 do 20:00. Na zapytanie 
możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 8 EUR/dzień - płatne na miejscu. 
Obowiązkowa kaucja zwrotna - 100 EUR/apartament - płatna na miejscu. 

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: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  dowolna ilość dni pobytu.

plaża Zrće

200

Hotel Zagreb i Budynek Boczny Pinia 

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 za opłatą, muzyka na żywo. ZAKWA-
TEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z możliwością aż 3 dost-
awek, z orientacją na stronę morską. W każdym pokoju prysznic/wanna, WC, TV, 
lodówka, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Pokoje oznaczone SU są bardziej przestronne, 
z orientacją na stronę morską. Pokoje oznaczone DEP-PINIA znajdują się w  budyn-
ku bocznym, zorientowane są na stronę morską, mają francuskie okno lub taras. 
WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji nieograniczona konsump-
cja lokalnych lanych napoi (woda, piwo, wino, sok, cola). Usługi ALL INCLUSIVE - 3 
posiłki w formie bufetu, nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi (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 Zagreb. PLAŻA: żwirowa, płyty 
betonowe, około 100 m. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen, wellness: sauna, 
łaźnia parowa, fitness, sala gier ze stołami bilardowymi, animacje dla dzieci i dor-
osłych, minigolf, tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do gier zespołowych, sporty 
wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 
1,2 EUR/os/dzień, - płatna na miejscu. Parking za opłatą około 3 EUR/dzień - płatny 
na miejscu,

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ ALL INCLUSIVE, 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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy. 

100
ALL 
INCLUSIVE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

ZNIŻKI

- 10 % do 1.4.

od 499 PLN/os.

CENA

od 1069 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Pierwsze dziecko do   
13 lat na dostawce  
 – BEZPŁATNIE



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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Hotel Laguna 

POŁOŻENIE: mały, 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, 
winda, taras. ZAKWATEROWANIE: pokój 2(+2) - 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 dla dziecka do 
12 lat - na zapytanie). Apt. 4(+1) - klimatyzowane dwa pokoje 2-osobowe (jeden 
z możliwością dostawki - rozkładana sofa), pokój dzienny, 2x prysznic/wanna i 
WC, TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, minibar, suszarka do włosów, taras 
zorientowany na stronę morską. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, z moż-
liwością dokupienia obiadów - wybór z 3 menu. PLAŻA: piaszczysto-żwirowa, płyty 
betonowe, odpowiednia dla dzieci, około 10 m. SPORT: sauna, fitness BEZPŁATNIE, 
możliwości sportowe w pobliskim ośrodku Zaton. INFORMACJE DODATKOWE: parking 
BEZPŁATNY. Leżaki i parasole na plaży (ograniczona ilość). Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień.

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: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów na 7 nocy w terminie do 15.6. i od 31.8.
** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 15.6. do 31.8.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

Mobilne Domki Zaton 

POŁOŻENIE: na terenie kompleksu Zaton, około 15 km od Zadaru. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, pizzeria, salon fryzjerski, kantor, sejf, 
sala TV, sklep z pamiątkami, kawiarenka internetowa, dancing na tarasie, sklep, 
bary na plaży, centrum rozrywki z muzyką na żywo, punkt medyczny. ZAKWATERO-
WANIE: klimatyzowane domki: typ 4+2 COMFORT - około 32 m2 - sypialnia 2-oso-
bowa z łóżkiem francuskim, pokój z 2 łóżkami, pokój dzienny z rozkładaną sofą, 
prysznic/wanna, WC, wyposażony aneks kuchenny (lodówka, ekspres do kawy, 
kuchenka mikrofalowa), TV-SAT, taras. Typ 5+2 SUPERIOR - około 34 m2 - sypialnia 
2-osobowa, pokój z 2 łóżkami i łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładaną sofą, 
wyposażony aneks kuchenny (lodówka, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa), 
2x prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras. Typ 6+1 PREMIUM - około 34 m2 - sypialnia 
2-osobowa, 2x pokój z 2 łóżkami, pokój dzienny z rozkładaną sofą, wyposażony 
aneks kuchenny (lodówka, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa), 2x prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, taras. Namiot glampingowy: typ 4+1 - nowe, luksusowe namio-
ty z drewnianą podłogą w stylu Safari - około 42 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój z 
łóżkiem piętrowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z wyposażonym aneksem 
kuchennym (lodówka, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa) TV-SAT, prysznic/
wanna, WC, taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością wykupienia 2 posiłków - 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne 
lane napoje - piwo, wino, woda, sok. PLAŻA: żwirowo-piaszczysta o długości około 
1,5 km, około 300-800 metrów. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, fitness, aerobik, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, bilard, boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa, animacje, masaże, nurkowanie, zjeżdżalnia, jumping 
centrum, sporty wodne, jazda konna, przystań dla łodzi. Leżaki i parasole przy base-
nie za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: około 500 m od ośrodka znajduje się bardzo 
popularna dyskoteka Saturnus. Sprzątanie końcowe goście przeprowadzają sami 
- możliwość wykupienia na miejscu za dodatkową opłatą około 40 EUR/domek. 
Wyposażenie obejmuje pościel i ręczniki. Parking BEZPŁATNY. Możliwy pobyt z 
psem za dodatkową opłatą około 14 EUR/dzień (dotyczy tylko domków COMFORT) 
- płatne na miejscu. Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00, wykwaterowanie 
do godziny 9:00.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, opłatę rejestracyjną, 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. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce dla dziecka do 3 lat za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień.

300

CHORWACJA  >  PRIVLAKA / ZATON

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

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

ZNIŻKI
 - 30 % do 31.1.*

- 15 % do 31.1.**

 - 25 % do 31.3.*

- 10 % do 31.3.**
 
Dziecko do 12 lat na dosta-
wce – BEZPŁATNIE 

od 519 PLN/os.

CENA

od 816 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Osoba na dostawce  
 – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  ZATON

Apartamenty Zaton Holiday Resort /

APARTAMENTY *** APARTAMENTY ****

100

POŁOŻENIE: jednopiętrowe domki w zabudowie szeregowej, wybudowane w typowo 
dalmatyńskim stylu, w sosnowym 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 ***: Studio 2(+0) i Studio 3(+0) - około 20 m2, znajdują się na parterze 
- jeden pokój z rozkładaną sofą dla 2-osób z możliwością dostawki (rozkładana 
sofa dla 1 osoby).  Apt. 4(+0) - około 29 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzien-
ny z 2 łóżkami (rozkładana sofa odpowiednia dla 2 osób). Apt. 5(+0) - około 35 
m2 - dwie sypialnie 2 -osobowe, pokój dzienny z 1 łóżkiem (rozkładana sofa). W 
każdym apartamencie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-
SAT, ekspres do kawy, telefon, suszarka do włosów, sejf, balkon lub taras. Now-
oczesne, klimatyzowane apartamenty****: Studio 2(+1) N - około 25 m2 - jeden 
pokój z rozkładana sofą dla 2-osób, z możliwością dostawki (na zapytanie). Apt 
4(+0) N - około 36 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
odpowiednią dla 2 osób. Apt 5(+0) N - około 48 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z 1 łóżkiem (rozkładana sofa). Apt 5+1 N - około 58 m2 - dwie syp-
ialnie 2-osobowe, pokój dzienny z 1-2 łóżkami (rozkładana sofa odpowiednia dla 
2 osób), 2 łazienki. Każdy apartament wyposażony w 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 możli-
wością dokupienia 2 posiłków w formie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lane 
napoje (piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: 2 km długa, żwirowo - piaszczysta, 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 wypożyczenia 
rowerów, przystań dla żeglarzy, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. Leżaki i 
parasole przy basenie za opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: około 500 m od ośrod-
ka znajduje się bardzo popularna dyskoteka Saturnus. Sprzątanie końcowe goście 

przeprowadzają sami - możliwość wykupienia na miejscu za dodatkową opłatą 
około 40 EUR/domek. Wyposażenie obejmuje pościel i ręczniki. Parking BEZPŁAT-
NY. Możliwy pobyt z psem dotyczy tylko domków COMFORT - płatne na miejscu. 
Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00, wykwaterowanie do godziny 9:00.

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 
WYKUPIENIA: 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce dla dziecka do 3 lat (8.6-7.9. za dodatkową opłatą około 6 EUR/
dzień, w pozostałych terminach BEZPŁATNIE), możliwy pobyt z psem za dodat-
kową opłatą (8.6-7.9. około 14 EUR/dzień, w pozostałych terminach BEZPŁATNIE).

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

CENA

od 549 PLN/os.

  

  Dziecko do 3 lat bez łóżka    
  – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

APARTAMENTY***
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Hotel LAVANDA Hotel MIRTA

Hotel AGAVA

Hotel LAVANDA

CHORWACJA  >  WYSPA DUGI OTOK – BOŻAVA

Hotel  Agava, Lavanda, Mirta

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: Hotel Agava, Lavanda i Mirta 
tworzą jeden wspólny kompleks - Bozava, 

znajduje się w piniowym lasku, w atrakcyjnej okolicy na wyspie Dugi Otok, około 
100 m od centrum miasteczka Božava. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana główna res-
tauracja, aperitif bar, kantor, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sala TV, taras, w po-
bliżu: kawiarnia, pizzeria, punkt medyczny, parking za opłatą. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, 
lodówka, suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Pokój 2+2 FAMILY - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, prysznic/wanna, WC, balkon (zorien-
towany na stronę morską), TV-SAT, telefon, lodówka, suszarka do włosów, sejf. 
WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, 3 posiłki - śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiady wybór z menu z bufetem sałatkowym. Do obiadu i kolacji BEZPŁAT-
NIE: lokalne wino, piwo, woda mineralna, sok. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 30 
m, po około 15 min. jazdy ciuchcią możemy dotrzeć do znajdującej się przy sąsied-
nim 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 - za 
opłatą. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ogran-
iczona ilość), parking przy hotelu za opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na miejscu.  
Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00. Opłata klimatyczna około 1,1 EUR/os/
dzień - płatna na miejscu.

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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 7 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 
EUR/dzień.

30DZIECKO 
GRATIS

RODZINNE 
POKOJE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI
BEZPŁATNE

TRANSPORT: 

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

  

  -10 % do 31.3.
  

  Dziecko do 2 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Hotel Agava

od 1498 PLN/os.

Hotel Lavanda
od 1498 PLN/os.

Hotel Mirta
od 1498 PLN/os.
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CHORWACJA  >  BIOGRAD NA MORU

Hotel Kornati , Ilirija , Adriatic 

WELLNESS50

Zdjęcie ilustracyjne pokoju hotelu Ilirija

Zdjęcie ilustracyjne pokoju hotelu Adriatic

Wellness centrum hotelu Ilirija

Klienti mají ZDARMA 1x wellness balíček – saunu, whirlpool, fit-
ness (v termínu po dohodě s recepcí hotelu)

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 betono-
we, około 50-150 m, piaszczysta plaża Soline, około 400 -500 m. SPORT: : korty te-
nisowe, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, minigolf, aerobic, od 15.6 do 15.9 
animacje i BEZPŁATNA opieka dla dzieci od 3 do 10 lat - plac zabaw, turnieje, kino, 
wieczorny show, mini disco, sporty wodne, szkoła pływania. Klienci mogą BEZPŁAT-
NIE korzystać z centrum wellness w hotelu Ilirija - sauna, jacuzzi, fitness, strefa relak-
su, podgrzewany zewnętrzny basen ze słodką wodą w hotelu Adriatic. INFORMACJE 
DODATKOWE: Biograd na Moru jest idealnym miejscem dla rejsów do Parku Narodo-
wego Kornati. Możliwość cumowania łodzi do 8,5 m w pobliżu hotelu za dodatkową 
opłatą. Parking za opłatą około 6 EUR/dzień - płatny na miejscu.

Hotel i Budynek Boczny Villa Donat – Św.Filip i Jakov na www.vitkovicetours.pl

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: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łó-
żeczko dziecięce 8 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 20 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

  

  -15 % do 31.12.
  -10 % do 31.3.  

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

ZNIŻKI

CENA
Hotel Kornati

od 1401 PLN/os.

Hotel Ilirija
od 1562 PLN/os.

Hotel Adriatic
od 1401 PLN/os.
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Pensjonat i Apartamenty Pikolo 

150

POŁOŻENIE: pensjonat i apartamenty są idealnym miejscem do spędzenia miłych 
rodzinnych wakacji, około 500 m od centrum Św. Filip i Jakov. WYPOSAŻENIE: przy 
pensjonacie prywatny parking BEZPŁATNY, przy apartamentach parking za opłatą 
około 2 EUR/dzień, w pobliżu: sklep, restauracja. ZAKWATEROWANIE: PENSJONAT: 
skromnie urządzone klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z możliwością 
dostawki (odpowiednia dla dzieci do 14 lat), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi- 
Fi BEZPŁATNE, lodówka, balkon. Pokój 2(+2) - pokój 2-osobowy z możliwością 
dostawki i oddzielny pokój 1- osobowy. Na 2 piętrze znajduje się mały wspólny 
aneks kuchenny. APARTAMENTY: klimatyzowane apartamenty: Apt. 4(+0) i Apt. 
4+1 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z możliwością dostawki (rozkładana 
sofa), wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon lub taras. 
Apartamenty znajdują się w osobnym budynku obok Pensjonatu Pikolo. WYŻYWI-
ENIE: PENSJONAT: 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 
menu. 3 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje wybór z menu. APAR-
TAMENTY: własne. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe około 150 m, odpowiednia dla 
dzieci. SPORT: siatkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE 
DODATKOWE: zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów prag-
nących ciszy i spokoju. 

CENA ZAWIERA: PENSJONAT: nocleg, 2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewy-
płacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. APARTAMENTY: nocleg, 
zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, spr-
zątanie końcowe, 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).

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych terminach zniżka 15%.

CHORWACJA  > ŚW.FILIP I JAKOV

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA
Pensjonat

od 721 PLN/os.
Apartamenty

od 609 PLN/os.

      Pensjonat: pierwsze dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE        
           Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
  

-20 % do 31.12.*

-15 % do 28.2. 

-10 % do 30.4.  

  
    -7 % do 28.2.
    -5 % do 30.4. 
  

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 30.4.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

PLAŻA DLA 
DZIECI

Pensjonat Apartamenty
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CHORWACJA  >  ŚW. FILIP I JAKOV 

Villa Jelena 

Restauracja w pensjonacie Pikolo

150 WI-FI
ZDARMA

POŁOŻENIE: villa jest idealnym miejscem do spędzenia miłych rodzinnych wakacji, 
położona około 600 metrów od centrum miejscowości Św.Filip i Jakov. WYPOSA-
ŻENIE: 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: Studio 2(+0) - pokój 2-osobowy, Studio 2(+1) - pokój 
3-osobowy. Każdy wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
balkon. Apt. 4(+1) - jeden pokój 2-osobowy wyposażony w aneks kuchenny, prysz-
nic/wanna, WC, jeden pokój 3-osobowy, na korytarzu przestronny pokój dzienny z 
TV-SAT, balkon, ogólnodostępne. Klienci zakwaterowani w Apt. 4(+1) mają dla sie-
bie całe piętro budynku.  Apt. 6-8(+0) - 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 doku-
pienia 2 lub 3 posiłków w restauracji Pikolo - śniadania w formie bufetu, obiady i 
kolacje wybór z menu. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 150 m, odpowiednia 
dla dzieci. SPORT: siatkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFOR-
MACJE DODATKOWE: Studio 2(+1) - studia w pierwszej kolejności zajmowane są przez 
3 osoby. Apt. 6(+0) i Apt. 8(+0) - sprzedaż na zapytanie. Parking za dodatkową 
opłata około 3 EUR/dzień, opłata klimatyczna około 1,35 EUR/os/dzień - płatne na 
miejscu na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, 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 Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 2/3 
posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych terminach zniżka 15 %. 
** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych terminach zniżka 10 %. 
*** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych terminach zniżka 5 %.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA

CENA

od 521 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12.*
  -20 % do 28.2.**

  -20 % do 30.4.*** 

       Dziecko do 4 lat bez łóżka- BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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hotel  ALBA

hotel ALBA

CHORWACJA  >  ŚW. FILIP I JAKOV

Hotel Alba  i Apartamenty Croatia 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks położony w spokojnej 
okolicy, około 500 m od centrum miastecz-

ka Św. Filip i Jakov i  3 km od Biogradu na Moru. WYPOSAŻENIE: restauracja, restau-
racja plażowa, aperitif bar, kantor, Wi-Fi w całym kompleksie BEZPŁATNE, parking 
BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
balkon, TV-SAT, sejf, telefon, z możliwością dostawki. Studio 2(+1) BM - pokój dzi-
enny z 2 łóżkami, z możliwością dostawki, mniejszy aneks kuchenny, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, sejf, telefon, balkon lub taras. Pokój 2+2 BM-FAM - jedna sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 dzieci do 12 lat, mniejszy aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, telefon, balkon lub taras. APARTA-
MENTY CROATIA: Apt. B3(+0) - jedna sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 1 łóżki-
em (sofa).  Apt. C4(+0) - jedna sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana sofą 
dla 2 osób. Apt. D5(+0) i  Apt. E6(+1) - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z 
1-2 łóżkami (rozkładana sofa), typ E6 z możliwością dostawki (na zapytanie). W 
każdym apartamencie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: HOTEL: śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu. Studio 2(+1) BM - możliwość zakwaterowania bez wyżywienia. APARTA-
MENTY CROATIA: własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków.  PLAŻA: żwirowa, 
płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży. SPORT: korty tenisowe, w pobliżu: 
plac zabaw, siatkówka plażowa, animacje dla dzieci, sporty wodne. INFORMACJE DO-
DATKOWE: na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkowa opłata około 4 EUR/dzień 
- płatne na miejscu. Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00, wykwaterowanie 
do godziny 9:00. 
CENA ZAWIERA: HOTEL: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
APARTAMENTY: 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 

100

na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLI-
WOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/10/11/14 nocy.

*ZNIŻKA 40 % do 31.1. - ALBA - do 25.5. i od 14.9., CROATIA do 8.6. i od 7.9. 
*ZNIŻKA 35 % do 31.3. - ALBA- 25.5.-15.6. i 7.9.-14.9., CROATIA - 8.6.-22.6. i 7.9.-1.10. 
*ZNIŻKA do 31.1. - ALBA - 25.5.-15.6. i 7.9.-14.9., CROATIA - 8.6.-22.6. i 24.8.-7.9. 
*ZNIŻKA 15 % i 10 % w pozostałych terminach.
Zniżki dotyczą pobytu na min. 7 nocy.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

 − 40 % do 31. 3.*

 − 25 % do 31. 3.*.

 − 10 %  do 31. 3.*

  

  -40 % do 31.1.*
  -35 % do 31.3.*  

       Alba: dziecko od 7 do 12 lat z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE   
  (w wybranych terminach)     
  Croatia: dziecko do 3 lat bez łóżka i wyżywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

CENA
Hotel Alba 

od 385 PLN/os.

Apartmany Croatia
od 229 PLN/os.
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Ville Miran 

POŁOŻENIE: około 1 km od centrum Pirovac. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif 
bar, parking, dancing na tarasie, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: Apt. 2(+1) 
- około 32 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z możliwością dostawki. Apt. 
3(+1) - około 34 m2 -  sypialnia 2-osobowa z możliwością dostawki, pokój dzienny 
z możliwością dostawki. Apt. 4(+1) - około 38 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój 
dzienny z możliwością dostawki. Apt. 4(+2) - około 48 m2 - dwie sypialnie 2-oso-
bowe, pokój dzienny z możliwością dostawki dla 2 osób. W każdym apartamen-
cie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon lub taras. 
WYŻYWIENIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań/2 posiłków/3 posiłków/All 
Inclusive Light - w Hotelu Miran. PLAŻA: naturalna, żwirowo - kamienista, około 30 
m. SPORT: zewnętrzny basen z wodą morską w Hotelu Miran, boisko sportowe, plac 
zabaw, korty tenisowe, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień, opłata klimatyczna 
około 1,35 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, 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 Gwaran-
cyjny 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 6 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych 
terminach zniżka 20 %.
** ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych 
terminach zniżka 15 %.
*** ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych 
terminach zniżka 10 %.
**** ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych 
terminach zniżka 5 %.

30

CHORWACJA  >  PIROVAC

Hotel Miran 

POŁOŻENIE: w małej zatoczce miedzy oliwnym a sosnowym laskiem, około 1 km od 
centrum miejscowości Pirovac, około 12 km od miasta Vodice. WYPOSAŻENIE: re-
stauracja, aperitif bar, kantor, sala TV, parking, dancing na tarasie, Wi-Fi na recepcji 
BEZPŁATNE. W hotelu nie ma windy. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, lodówka (na zapytanie, za opłatą), z możliwością 
dostawki i balkonem. Pokoje oznaczone „AC” są klimatyzowane. WYŻYWIENIE: śni-
adania, 2 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 plażowej, 
korty tenisowe, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: par-
king za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień, opłata klimatyczna około 1,35 EUR/
os/dzień - płatne na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki/ALL INCLUSIVE Light, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W pr-
zypadku 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 za do-
datkową opłatą: lodówka, łóżeczko dziecięce około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy  w terminie do 29.6. i od 31.8, w pozostałych 
terminach zniżka 15 %.
**ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych 
terminach zniżka 10 %.

30DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

ZNIŻKI

 - 25 % do 31.1.*

- 20 % do 31.3.**   
Dziecko do 12 lat   
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 761 PLN/os.

CENA

od 337 PLN/os.

CENA

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty min. 8 nocy 
w terminie do 29.6 i od 

31.8. 

+

ZNIŻKI
 - 30 % do 31.1.*

- 25 % do 31.3.**

 - 20 % do 31.3.***

- 15 % do 30.4.****
   
Dziecko do 12 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty min. 8 nocy 
w terminie do 29.6 i od 

31.8. 

+
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CHORWACJA  >  VODICE

Hotel Imperial Park 

Przykład pokoju SU

POŁOŻENIE: odnowiony hotel, znajduje się w piniowym lasku na skraju miejscowości 
Vodice, około 1 km od miasta. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif 
bar, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE w lobby barze i na recepcji, kantor, winda, sejf, par-
king. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, 
telefon, z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone SU (w hotelu Imperial Park) są 
odnowione, klimatyzowane z minibarem i suszarką do włosów. Pokoje oznaczone 
ST znajdują się w drugiej części hotelu (połączone tunelem). Pokój 2+2 FAMILY - 
dwa połączone ze sobą pokoje 2-osobowe. Podczas korzystania z dostawki pokoje 
stają się mniej przestronne. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki lub 3 posiłki - w for-
mie bufetu lub All inclusive Light - śniadania, 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 wod-
ne. Wewnętrzny basen nieczynny od 1.6 do 1.10. INFORMACJE DODATKOWE: parking za 
dodatkową opłatą około 8 EUR/dzień - płatny na miejscu. 

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 22.6. i od 7.9.

100DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

Ville Rivijera 
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POŁOŻENIE: znajduje się w piniowym lasku, na skraju miejscowości Vodice, około 1 
km od miasta. Ville Rivijera pod swoją nazwą oferują zakwaterowanie w Villi Regi-
na, Klara, Luisa, Ana i Marina. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif 
bar, sala TV, Wi-Fi w lobby barze i na recepcji BEZPŁATNE, kantor, winda, sejf, par-
king. ZAKWATEROWANIE: pokoje Klara i Regina: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, z 
możliwością dostawki, prysznic/wanna, WC, balkon, telefon, minibar, suszarka do 
włosów, TV-SAT. Pokoje Luisa, Ana i Marina - bez klimatyzacji, nie posiadają TV-SAT 
i minibaru. Podczas korzystania z dostawki pokoje stają się mniej przestronne. 
Pokoje Klara znajdują się w wyremontowanej villi. WYŻYWIENIE: własne lub 2 posiłki 
w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży. 
SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen z morską wodą, basen dla dzieci, sauna, ma-
saże, fitness, solarium, bilard, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, korty teniso-
we, animacje, sporty wodne. Wewnętrzny basen nieczynny od 1.6 do 1.10. INFORMAC-
JE DODATKOWE: parking za dodatkową opłatą około 8 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 6.7. i od 24.8., w pozostałych terminach 
zniżka 20 %.        
** ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 6.7. i od 24.8., w pozostałych termina-
ch zniżka 15 %.       
*** ZNIŻKA dotyczy pobytów na min. 7 nocy w terminie do 6.7. i od 24.8., w pozostałych termi-
nach zniżka 10 %.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 30 % do 31.1.*

- 15 % do 31.3.

 Dziecko do 12 lat na  
dostawce z 2 dorosłymi   
 – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 - 35 % do 31.12.*

- 30 % do 31.1.**

- 25 % do 31.3.*** 

Dziecko do 12 lat na dostawce 
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 887 PLN/os.

CENA

od 601 PLN/os.

CENA

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty min. 8 nocy w 
terminie do 22.6 i od 7.9. 

+
Dodatkowa zniżka 5% 

na pobyty min. 8 nocy w 
terminie do 6.7 i od 24.8. 

+

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN



72  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

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 
wewnętrznych basenów ze słodką i słoną wodą o różnych temper-
aturach, jacuzzi, aerobik, sauna (za opłatą) – Goście Hotelu Ivan wstęp 
BEZPŁATNY, Goście innych hoteli za opłatą (dziecko do 3 lat – BEZPŁAT-
NIE; od 3 do 16 lat – 13,3 EUR/wstęp; od 16 lat – 20 EUR/wstęp) – 
płatne na miejscu. 

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 kami-
enne 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 w terminie 1.7-31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/
dzień - płatny na miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu 
w którym są zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona 
ilość). Opłata klimatyczna około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu.

Amadria Park – ein neues Hotelkonzept von Solaris & Milenij

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

LEGENDA: B-balkon / FB-francuskie okno / Atrium-zamknięta 
przestrzeń, przechodząca przez kondygnacje hotelu.

HOTEL NIKO HOTEL JURE

HOTEL IVAN

HOTEL ANDRIJA

HOTEL JAKOV
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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, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, suszarka do włosów, niektóre z 
możliwością dostawki odpowiedniej dla dziecka do 12 lat. Pokój 2(+0) - około 13 
m2 - pokój z łóżkiem francuskim (140x190 cm) dla 2 osób, z małym balkonem. 
Pokój 2(+2) i 2(+2) B - sypialnia 2-osobowa z łóżkiem piętrowym, odpowiednim dla 
2 dzieci do 12 lat. Pokój 4(+4) B - pokój dla max. 8 osób, dwie sypialnie 2-osobowe, 
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: opłata klimatyczna 
około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. Parking za opłatą w terminie 1.7-31.8 
około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatny na mie-
jscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w którym są zak-
waterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość).

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancy-
jny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

50

CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

Amadria Park Hotel Ivan +

Polecamy dla par WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, kantor, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, parking za opłatą. ZAKWATEROWAN-

IE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, mini-
bar, suszarka do włosów, sejf. Pokój 4(+0) D2CG - przeznaczony dla 2 dorosłych i 
1,2 dzieci do 18 lat - dwa pokoje 2-osobowe z balkonem francuskim, obok siebie, 
nie są połączone drzwiami. Pokój 4(+0) C2CG - przeznaczony dla 2 dorosłych i 1,2 
dzieci do 12 lat - dwa pokoje 2-osobowe z balkonem francuskim, połączone 
drzwiami. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia obi-
adokolacji w formie bufetu. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą w terminie 
1.7-31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatny na 
miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w którym są 
zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). 
Opłata klimatyczna około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, 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: obi-
adokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Przykład pokoju hotelu IVAN

50 WELLNESS
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WEWNĘTRZNY
BASEN

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2. 

Dziecko do 18 lat na łóżku 
podstawowym z 2 dorosłymi 
– BEZPŁATNIE

od 1354 PLN/os.

CENA

od 1435 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2. 

Dziecko do 12 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS

Amadria Park Hotel Jakov 

Polecamy dla rodzin z dziećmi WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, 
taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking za opłatą. 

ZAKWATEROWANIE: odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z możli-
wością 2 dostawek (łóżko piętrowe dla dzieci do 12 lat), prysznic/wanna, WC, TV-
SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, sejf. Pokój 4(+4) - 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 “B” z 
klasycznym balkonem). Minimalne obłożenie pokoju: 2 osoby dorosłe, 2 dzieci. 
Oznaczenia pokoi: FB-francuski balkon, skierowany do atrium. P-skierowany na 
ogród. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia obi-
adokolacji. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą w terminie 1.7-31.8 około 8 
EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu. Klien-
ci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w którym są zakwaterowani. 
Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). Opłata klimatyczna 
około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadanie, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancy-
jny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

50 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
RODZINNE 
POKOJE

PLAŻA DLA 
DZIECI

WYPOSAŻENIE: restauracja tematyczna, aperitif bar, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, nowe 
centrum konferencyjne, parking za opłatą. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane poko-
je 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, sejf. Pokój 2(+2) FB 
- pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat. Pokój 
2+2 FB i 2+2 B - przeznaczony dla 2 dorosłych i 1,2 dzieci do 16 lat - dwa pokoje 
2-osobowe obok siebie, nie oddzielone drzwiami. Pokój 4(+0) - przeznaczony dla 2 
dorosłych i 1,2 dzieci do 12 lat - dwa pokoje 2-osobowe połączone drzwiami. Pokój 
2(+0) ma okno skierowane do atrium. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z 
możliwością dokupienia obiadokolacji w formie bufetu. INFORMACJE DODATKOWE: 
parking za opłatą w terminie 1.7-31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach 
około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko 
z basenu hotelu w którym są zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZ-
PŁATNIE (ograniczona ilość). Opłata klimatyczna około 1,35 EUR/os/dzień - płatna 
na miejscu.
CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, 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: -

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Amadria Park Hotel Jure + 

50 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
RODZINNE 
POKOJE

PLAŻA DLA 
DZIECI

od 1687 PLN/os.

CENA

od 1399 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2. 

Dziecko do 16 lat na łóżku 
podstawowym z 2 dorosłymi 
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2. 

Dziecko do 12 lat na  
dostawce  – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  SIBENIK – SOLARIS 

WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, kantor, sejf na recepcji, Wi-FiBEZ-
PŁATNE, parking za opłatą. ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe z centralną kli-
matyzacją, niektóre z możliwością dostawki dla dzieci do 12 lat. Pokój 2(+0) B-Atri-
um - około 13 m2 - pokój z francuskim łóżkiem 140x190 (dla 2 osób), mały balkon. 
Pokój 2(+2) B - pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 1,2 dzieci do 12 
lat. Pokój 2+2 B- dwa pokoje 2-osobowe, połączone drzwiami dla 2 osób dorosłych 
i 1,2 dzieci do 12 lat. Pokój 1(+0) B-Atrium - około 13 m2 - pokój z francuskim łóżki-
em 140x190, mały balkon. W każdym pokoju prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
minibar, suszarka do włosów. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z możli-
wością dokupienia obiadokolacji w formie bufetu. PLAŻA: piaszczysta, żwirowa, pły-
ty betonowe, około 50-100 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: 
zewnętrzny basen z morską wodą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą w 
terminie 1.7-31.8 około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień 
- płatny na miejscu. Klienci mogą korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w 
którym są zakwaterowani. Leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona 
ilość). Opłata klimatyczna około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, 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: obi-
adokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

Solaris Hotel Niko  
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Ville Solaris Kornati 

POŁOŻENIE: luksusowe apartamenty położone na półwyspie, w nowoczesnym ośrod-
ku Solaris, jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków nad Adriatykiem.WYPOSAŻE-
NIE: restauracja, aperitif bar, taras, kantor, sejf na recepcji, kawiarenka internetowa 
i Wi-Fi za opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2 
- około 30 m2 - mała sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z łóżkiem piętrowym 
odpowiednim dla 2 dzieci do 12 lat, balkon. Apt. 3+2 - około 55 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe, jedna z rozkładaną sofą lub łóżkiem piętrowym dla 2 dzieci do 12 lat, 
druga z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 
dzieci do 12 lat, 2 balkony lub taras. Apt. 4+3 - około 70 m2 - dwie sypialnie 2-oso-
bowe, jedna z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą odpowiednią dla dziecka do 
12 lat, druga z 2 oddzielnymi łóżkami, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 dzieci 
do 12 lat, jedna łazienka z wanną, druga łazienka z prysznicem, 2 balkony. Każdy 
apartament wyposażony w 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 ba-
sen dla dzieci,  korty tenisowe, tenis stołowy, animacje, aerobic, boisko do gier ze-
społowych, siatkówka plażowa, minigolf, fitness - za opłatą, możliwość wypożycze-
nia rowerów, sporty wodne, centrum wellness w hotelu Ivan za opłatą. INFORMACJE 
DODATKOWE: lleżaki i parasole przy basenie - ograniczona ilość. Opłata klimatyczna 
około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. parking za opłatą w terminie 1.7-31.8 
około 8 EUR/dzień, w pozostałych terminach około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu.

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. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6. i od 7.9, w pozostałych terminach zniżka 5%.

50
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

od 1138 PLN/os.

CENA

od 355 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2.  

 
Dziecko do 12 lat na  
dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2*  
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CHORWACJA  >  ROGOZNICA / PRIMOSTEN

Apartamenty Ruzmarin 

50

POŁOŻENIE: nowocześnie urządzone apartamenty, w popularnej miejscowości Ro-
goznica, około 8 km od Primostenu. WYPOSAŻENIE: restauracja, taras, bar, grill, Wi-
-Fi, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2 A/C - około 
38 m2 i Apt. 2+2 B/D - około 45 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkłada-
ną sofą dla 2 osób (apartamenty te znajdują się w Villi Ivana, Antonija lub Mirella). 
Apt. 4+2 - około 70 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
dla 2 osób (apartament ten znajduje się w Villi 1, 2, 3, lub 4 ). Każdy apartament 
wyposażony w aneks kuchenny, TV SAT, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne. PLA-
ŻA: kamienista, żwirowa, około 50 m. SPORT: w pobliżu: plac zabaw, minigolf, korty 
tenisowe, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: 

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: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Apartamenty i Pokoje Jakov

POŁOŻENIE: prywatne apartamenty i pokoje, w pobliżu historycznej części Primoš-
tenu. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracja, kawiarnia, kantor, sklep, parking miej-
ski około 400 m - za dodatkową opłatą. ZAKWATEROWANIE: Apt. 4(+0) B - około 50 
m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, 2x prysznic/wanna i WC. Apt. 6(+0) B - około 75 
m2 - trzy sypialnie 2-osobowe, 3 x prysznic/wanna i WC, taras. Każdy apartament 
wyposażony w aneks kuchenny, TV, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje: typ 2(+0) - pokój 
2-osobowy, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje znajdują się na parter-
ze i nie mają aneksu kuchennego. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, naturalnie 
kamienista, około 100 m, prysznice na plaży.  SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, 
minigolf, możliwość wypożyczenia rowerów - za opłatą, plac zabaw, boisko do gier 
zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: do apartamentów nie można dojechać sa-
mochodem, należy zaparkować na miejskim parkingu około 400 m - za opłatą. Ba-
gaż jest przewożony samochodem elektrycznym do/z apartamentu BEZPŁATNIE. 

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).  
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy.

100
ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI ZA 

OPŁATĄ
PLAŻA DLA 
DZIECI

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

od 599 PLN/os.

CENA

od 519 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

   - 3 % do 31.1.  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka 
 - BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Dziecko do 2 lat bez  
łóżka i wyżywienia   
– BEZPŁATNIE. 

WI-FI
BEZPŁATNE
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30

Hotel Zora 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: usytuowany na półwyspie Ra-
duća otoczony lasem z widokiem na stare, 

malownicze miasteczko Primosten, około 300 m od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, restauracja plażowa, Wi-Fi na recepcji i aperitif barze BEZPŁATNE, 
winda, kantor, sejf za opłata około 3 EUR/dzień, taras. ZAKWATEROWANIE: klimaty-
zowane pokoje 1,2-osobowe COMFORT***/PREMIER****, prysznic/wanna, WC, bal-
kon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, z możliwością dostawki. Pokoje 2(+2) 
COMFORT - dwie sypialnie 2-osobowe, typ 2(+2) PREMIER- dwie sypialnie 2-osobo-
we, jedna z łóżkiem francuskim (odpowiednim 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 i leżaki oraz parasole na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen z mor-
ską wodą z otwieranym dachem, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, mi-
nigolf, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, animacje, centrum wellness - masaże, 
aerobik, sauna, fitness, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKO-
WE: pokoje 2(+2) PREMIER - sprzedaż na zapytanie. Klimatyzacja w pokojach jest 
dostępna tylko w lipcu i sierpniu. Wszystkie pokoje wyposażone są w wentylatory. 
Opłata za parking około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. 

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. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień, wypożyczenie lodówki w pokoju 
COMFORT za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 8.6. i od 7.9. przy zakupie pobytu na 7 
nocy, w pozostałych terminach zniżka 15 %.
*** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 8.6. i od 7.9. przy zakupie pobytu na 7 
nocy, w pozostałych terminach zniżka 10 %.
*** * ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 8.6.–7.9.

pokój typu Comfort

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA

od 875 PLN/os.

  

  -30 % do 31.12.*
  -25 % do 31.1.**

  -10 % do 28.2.*** 

  Dziecko do 12 lat z na dostawce – BEZPŁATNIE      
          

ZNIŻKI

WI-FI
BEZPŁATNE WELLNESS
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•  Poranna rozgrzewka 
•  Aquaaerobic i zumba
•  Siatkówka plażowa, tenis stołowy   
 i minigolf
•  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 Trogir  
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców

Zabawa i smiech  

w Klubie Neptuna
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Hotel Medena 

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 wiec-
zorem, kiedy słońce i upały już nam tak mocno nie dokuczają.

Dodatkowa zniżka 3% 
na pobyty 14-dniowe

+

POŁOŻENIE: na łagodnym wzgórzu, otoczony śródziemnomorską roślinnością w 
Seget Donji, ok. 4 km na północ od Trogiru. Położenie hotelu zachęca do space-
rów 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: restauracja, 
restauracja plażowa, pizzeria, kawiarnia, aperitif bar, sala konferencyjna, kantor, 
sejf, sala TV, sklep z pamiątkami, taras, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimaty-
zowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV- SAT, telefon, lodówka, 
sejf, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE, z możliwością dostawki. Pokój 2(+2) 
- pokój 2-osobowy z dostawką (rozkładana sofa 120x190 cm) odpowiednią dla 2 
dzieci do 12 lat. Pokoje NEW są całkowicie odnowione i odpowiadają kategorii 4*. 
Pokoje znajdują się w bocznej części hotelu i oferują częściowy widok na morze 
i okolicę hotelu. Apt. 2(+2) BM-NEW - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny, ma 2 
balkony z bezpośrednim widokiem na morze. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bu-
fetu, napoje dodatkowo płatne. ALL INCLUSIVE Light - 3 posiłki w formie bufetu, 
do obiadu i kolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi (woda, sok, 
piwo, wino). PLAŻA: żwirowa, częściowo betonowa, około 200 m, prysznice na pla-
ży. SPORT: zewnętrzny basen, masaże, 6 kortów tenisowych, tenis stołowy, minigolf, 
bilard, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, siatkówka plażowa, dziecięcy park na 
plaży (za opłatą), sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: 
opłata klimatyczna około 1,4 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Bogaty program 
animacyjny Klubu Neptuna 15.6-7.9., Program Aktywne Wakacje 55+ w terminie 
8.6-15.6 i 7.9-14.9. Parking BEZPŁATNY. Klienci BP Vitkovice Tours mają możliwość 
korzystania z kortów tenisowych od 12:00 do 14:00 - BEZPŁATNIE (po wcześniej-
szym uzgodnieniu na recepcji). 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ ALL INCLUSIVE Light, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-

200

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).    
  7/10/11/14 nocy.      

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

ALL 
INCLUSIVE LIGHT

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 1052 PLN/os.

  

  -15 % do 28.2.
  -10 % do 31.3.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat na dostawce z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE  
          

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 31.3.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

pokój 2(+2) BM NEW
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Apartamenty Medena 

hotel Medena

apartamenty Medena

KLIMATYZACJAPLAŻA DLA 
DZIECI50 ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA

Hotel Jadran 

BASEN ZE-
WNĘTRZNYKLIMATYZACJADZIECKO 

GRATIS 30 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNIE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

CHORWACJA  >  TROGIR 

POŁOŻENIE: ośrodek apartamentowy usytuowany na łagodnym wzniesieniu w ma-
lowniczej okolicy, wśród roślinności śródziemnomorskiej, niedaleko hotelu Mede-
na, 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: 
Apt. 2(+1) - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dziecka do 
12 lat), taras. Apt. 4(+1) - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą (dla dziecka do lat 12), balkon. Każdy apartament wyposażony w aneks ku-
chenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon. Apartamenty typu Apt. New 
są odnowione, wyposażone w nowsze meble z możliwością dostawki dla 1 osoby 
dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat. We wszystkich apartamentach jest Wi-Fi. WYŻYWIE-
NIE: własne, z możliwością dokupienia śniadań lub 2 posiłków 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 korzystania z animacji Neptun Klubu w Hotelu 
Medena (15.6-7.9), możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: parking BEZPŁATNY. Opłata klimatyczna około 1,4 EUR/os./dzień - 
płatna na miejscu. 

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 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 WYKU-
PIENIA: śniadań, 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
możliwy pobyt z małym psem za dodatkową opłatą około 7 EUR/dzień (nie dotyczy 
apartamentów typu „new“).

*ZNIŻKA dotyczy apartamentów typu „new”.

Polecamy dla par POŁOŻENIE: w sosnowym lasku, około 3 km od sta-
rego miasta Trogir. Hotel składa się z budynku głó-

wnego, czterech 3-piętrowych i jednego 2-piętrowego pawilonu. WYPOSAŻENIE: re-
stauracja 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. Typ 2(+0) M DEP - znajduje się na parter-
ze, posiada własny taras. Typ 2(+1) BM DEP - pokój z tarasem lub balkonem, z 
możliwością dostawki. Oznaczenie DEP – pokój w budynku bocznym/pawilonie.
WYŻYWIENIE: : śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. 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 lokal-
ną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą około 3,5 EUR /dzień - płatne 
na miejscu. 

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. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce BEZPŁATNE.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów na 7 nocy w terminie do 1. 6. i od 14. 9. oraz przy zakupie pobytu 
na 14 nocy w terminie od 1. 6. do 13. 7. i od 16.8. do 14.9.
**ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 1.6. do 14.9.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

od 492 PLN/os.

CENA

od 721 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI
 - 20 % do 28.2.

- 15 % do 31.3.

 - 10 % do 28.2.*

  - 5 % do 31.3.*
   
Dziecko do 12 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
 - 30 % do 31.12.*

- 15 % do 31.12.**

 - 25 % do 31.3.*

- 10 % do 31.3.**
   
Dziecko do 8 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  TROGIR / SEGET VRANJICA

Apartamenty  i Domki  Belvedere

POŁOŻENIE: apartamenty i domki mobilne, położone kaskadowo na wzgórzu, w 
otoczeniu zieleni w wiosce Seget-Vranjica, około 5 km od miasteczka Trogir. WY-
POSAŻENIE: restauracja plażowa z tarasem, kantor, sejf, sklep, sklep z pamiątkami, 
Wi-Fi w całym kompleksie BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: 
APARTAMENTY: klimatyzowane apartamenty: Apt. A2(+2) - około 33 m2, na parter-
ze - sypialnia 2-osobowa.  Apt. B4(+2) - około 43 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe. 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. DOMKI MOBILNE: nowoczesne, klimatyzowane domki dla 6 osób - około 
32 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z oddziel-
nymi 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 mie-
jscem 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, sporty wodne, możliwość wy-
pożyczenia rowerów, animacje dla dzieci i dorosłych. INFORMACJE DODATKOWE: 
opłata klimatyczna około 1,2 EUR/os/dzień, opłata rejestracyjna około 1 EUR/os/
dzień, sprzątanie końcowe domków około 40 EUR – wszystko płatne na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuch-
ni, parking, korzystanie z basenu, klimatyzację, pościel 1x tydzień, sprzątanie 
końcowe (nie dotyczy domków), wymiana ręczników 2x tydzień, ubezpieczenie 
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: śniadań oraz ubezpieczenia od ko-
sztów rezygnacji. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 
około 5 EUR/dzień, łóżeczko dziecięce około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy. 

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 22.6. od 24.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.
**ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 22.6. od 24.8., w pozostałych terminach zniżka 5%.

50

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: Apt. 2(+1) i Apt. 2+2 - 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 do włosów, wyposażony aneks 
kuchenny, balkon. Apt. 4(+2) - około 70 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzi-
enny z rozkładana 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. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY, garaż za opłatą, sprzedaż 
na zapytanie. Opłata klimatyczna około 1,2 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.   
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

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

od 486 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.1.*

- 10 % do 31.3.**

Apartamenty: Osoba   
na dostawce – BEZPŁATNE  
Mobilne domki: dziecko do 12 lat 
na dostawce – BEZPŁATNIE

Apartamenty
od 535 PLN/os.

Mobilne domki 
od 535 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

   - 5 % do 31.3.  

 
Osoba na dostawce – 
BEZPŁATNIE



82  |  VITKOVICE TOURS – NUMER JEDEN NAD ADRIATYKIEM

POŁOŻENIE: popularny hotel typu pawilonowego, pośród sosnowego lasku, około 1 
km na południe od centrum Omiś, w pobliżu pięknych żwirowych plaż. WYPOSAŻE-
NIE: 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. WYŻYWIENIE: 2/3 
posiłki - śniadania w formie bufetu, obiad i kolacja wybór z 3 menu z bufetem sa-
łatkowym, napoje BEZPŁATNE w terminie 15.6-14.9 (wino, sok, woda) w restauracji 
głównej. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: możliwoś-
ci sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: klienci z dojazdem 
autokarowym wsiadają i wysiadają na magistrali około 350 m od hotelu. Parking 
BEZPŁATNY. Pokoje 2(+1) są w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 osoby.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, rejs po rzece Cetina (w ter-
minie pobytu 15.6-14.9), 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.

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

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN
  7/10/11/14 nocy. 

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 984 PLN/os.

Rejs po rzecze Cetina w cenie
+

  

  -15 % do 28.2.
  -10 % do 31.3.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Villa Zrinka i Pensjonat Star - Nemira
 na www.vitkovicetours.pl

POŁOŻENIE: villa położona na wzgórzu w miejscowości Nemira, około 4 km na 
południe od Omiś. WYPOSAŻENIE: Wi-Fi BEZPŁATNE, w pobliżu: restauracje, sklep. 
ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: Apt. 4(+0) - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 5(+0) i Apt. B5(+0) - jedna sypi-
alnia 3-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą ale 2 osób. Każdy apartament 
wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, taras. Apt 5(+0) - jest bar-
dziej 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 możliwością dokupienia na miejscu 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 auto-
karowym wysiadają i wsiadają sami na głównej drodze (magistrali), w odległości 
około 300 m. Zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej spra-
wności ruchowej. 

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 

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.

na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy. 

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 29.6. a od 31.8., w pozostałych terminach zniżka 15%.

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI
WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 385 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12*
  -15 % do 28.2.

  -10 % do 30.4.
  Dziecko do 12 lat na 5 łóżku w apartamencie B5 – BEZPŁATNIE  
  (w wybranych terminach)

ZNIŻKI
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POŁOŻENIE: w spokojnej części miejscowości Nemira, około 3 km od Omiś. WYPO-
SAŻENIE: restauracja z tarasem na parterze Pensjonatu Nevera, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, parking, w pobliżu: sklep. ZAKWATEROWANIE: NEVERA: skromnie urządzone, 
klimatyzowane apartamenty, zorientowane na południową stronę, w Pensjonacie 
Nevera. Apartamenty znajdują się na 1 piętrze, w bocznej części budynku. Studio 
- pokój 2-osobowy, prysznic/wanna, WC, TV, wyposażony mały aneks kuchenny, 
lodówka, balkon, niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa). Apt. 4(+0) - 
dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/
wanna, WC, TV, balkon.  ANTE: skromnie urządzone klimatyzowane apartamenty. 
Apartamenty Ante znajdują się na 1-3 piętrze, znajdują się w bocznej części budyn-
ku, zorientowane na południową stronę. Studio 2(+0) - pokój 2-osobowy. Apt. 3(+1) 
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 1 osoby 
dorosłej i dziecka do 12 lat. Apt. 4(+2) - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla. Każdy apartament posiada wyposażony aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV, balkon lub taras. Apt. 4(+2) znajduje się na 3 piętrze posi-
ada przestronny taras z widokiem na morze i miejscowość Nemira. WYŻYWIENIE: 2 
posiłki- śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu + zupa + sałatka 
+ deser. PLAŻA: żwirowa, ok. 300 m, dostęp do plaży po stromych schodach.  SPORT: 
możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: apartamen-
ty wyposażone w starsze meble - zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymaga-
jących Klientów. Wymiana ręczników 1x tydzień. Klienci z dojazdem autokarowym 
wysiadają i wsiadają sami na głównej drodze (magistrali), w odległości około 100 
m. Sprzątanie w trakcie pobytu Klienci przeprowadzają sami. Zakwaterowanie nie 
jest odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI
WI-FI
BEZPŁATNE

Apartamenty Nevera  i Ante 

CHORWACJA  >  NEMIRA

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

CENA
Nevera

od 958 PLN/os.

Ante
od 958 PLN/os.

  

  -10 % do 31.12.
      -5 % do 31.3.  

   Dziecko do 6 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
autokarowego i zakwa-
terowania proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu
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Hotel Resort Resnik 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: kompleks Resnik - pawilony 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 (odpowiednia dla dziecka do 13 lat 
- rozkładany fotel). BUNGALOWY: 2(+2) studio - pokój z 4 łóżkami, prysznic/wanna, 
WC, TV, taras z meblami ogrodowymi. Typ 2(+2) B SUITE - dwie sypialnie 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, taras z meblami ogrodowymi, aneks kuchenny. WYŻYWIENIE: 
usługi ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe (piwo, wino, woda, sok) od 10.00 do 22.00, lody dla dzieci od 16.00 do 
17.00. PLAŻA: żwirowa, około 100 m. SPORT: korty tenisowe, tenis stołowy, boisko 
do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują 
również: boisko do badmintona i piłki nożnej, tenis stołowy, animacje dla dzieci w 
terminie 17.6-31.8. 

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy. 

ALL 
INCLUSIVE

CHORWACJA  >  RESNIK /  LOKVA ROGOZNICA

100DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

Hotel Holiday Village Sagitta 

POŁOŻENIE: kompleks składający się z budynku głównego, apartamentów i bungalo-
wów, oddalony około 7 km od historycznego centrum miasteczka Omiś. WYPOSAŻE-
NIE: recepcja, restauracja, taras, aperitif bar, kantor, sejf na recepcji na zapytanie, 
Wi-Fi BEZPŁATNE w całym kompleksie, dancing na tarasie, parking BEZPŁATNY. 
W pobliżu: sklep, tawerna. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 2-osobowe pokoje*** 
- około 20 m2 - prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, bal-
kon, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością dostawki. Pokój 2(+0) M - około 
18 m2 - z francuskim łóżkiem, znajduje się na parterze hotelu. Klimatyzowane 
apartamenty***: Apt. 2(+2) - około 42 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 2 balkony. Klimatyzowane bungalowy**: typ 
2(+1) - około 23 m2 - bungalow 2-osobowy z łóżkiem francuskim, z rozkładaną 
sofą dla jednej osoby. Typ 2(+2) - około 30 m2 - bungalow 2-osobowy z łóżkiem 
francuskim, pokój dzienny z piętrowym łóżkiem odpowiednim dla 2 dzieci do 12 
lat, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi- Fi BEZPŁAT-
NE, taras. WYŻYWIENIE: usługi ALL INCLUSIVE- pełne wyżywienie w formie bufetu, 
popołudniowa przekąska z kawą lub herbatą, lokalne napoje alkoholowe od 10:00 
do 23:00 i bezalkoholowe od 7:00 do 23:00. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 20-
80 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: animacje, boisko do gier 
zespołowych, 1-2x w tygodniu muzyka na żywo. Okolica jest przyjazna dla osób upra-
wiających windsurfing. INFORMACJE DODATKOWE: łóżeczko dziecięce na zapytanie za 
dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień, leżaki na plaży za opłatą. Zakwaterowanie 
nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

CENA ZAWIERA: nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, 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.

20
DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

od 1069 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.1.

- 10 % do 15.4.*

   
Dziecko do 7 lat na dostawce 
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 1078 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Dziecko do 10 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE  
(w wybranych termina-
ch)
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CHORWACJA  > BRELA / BAŚKA VODA

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: : klimaty-
zowana restauracja, aperitif bar, snack bar, kawiarenka internetowa, kawiarnia, 
kantor, sejf, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, sala konferencyjna, taras. ZAKWATEROWA-
NIE: : klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, tele-
fon, suszarka do włosów, sejf, minibar, niektóre z możliwością aż 2 dostawek (roz-
kładana 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, ja-
cuzzi, solarium, w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, bilard, sporty wod-
ne, symulator golfa. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 2(+2) - sprzedaż na zapytanie.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłata 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN
   dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

Wybrane Apartamenty i Pokoje Baśka Voda

POŁOŻENIE: prywatne apartamenty i pokoje w miasteczku Baśka Voda. WYPOSA-
ŻENIE: w pobliżu: restauracje, tawerny, bary, sklepy, kantor. ZAKWATEROWANIE: 
APARTAMENTY: Studio 2(0+) i Studio 2(+1) - jeden pokój z 2-3 łóżkami. Apt. 2+1  i 
Apt. 2+2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 1-2 łóżkami. Apt. 4(+0) i Apt. 4+1 
- dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny. W każdym apartamencie wyposażony 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, balkon lub taras. Łóżko w pokoju dziennym 
to zazwyczaj rozkładany fotel (sofa). POKOJE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, z możliwością dostawki. Pokój 2+2 - dwie sypialnie 2-osobowe z osobnymi 
wejściami (obok siebie) ze wspólną łazienką (prysznic/wanna, WC). WYŻYWIENIE: 
APARTAMENTY: własne, z możliwością dokupienia śniadań w formie bufetu i obia-
dokolacji wybór menu w restauracji Šebin. POKOJE: 2 posiłki - śniadanie w formie 
bufetu, obiadokolacja wybór z menu + 2 dcl piwa lub wina lub soku, w restauracji 
Šebin. PLAŻA: żwirowa, około 100-600 m, prysznice na plaży. SPORT: możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking BEZPŁATNY 
dostępny przed obiektem lub w jego okolicy. W przypadku rezerwacji 2 lub więcej 
apartamentów nie ma gwarancji iż będą one w jednym budynku. 

CENA ZAWIERA: APARTAMENTY: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wypo-
sażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie 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 WYKUPI-
ENIA: śniadań, obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

NAPOJE DO OBIADOKOLACJI 
BEZPŁATNE

od 609 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 31.3.

   
Dziecko od 3 do 12 lat 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 1120 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Dziecko do 3 lat bez łóżka 
– BEZPŁATNIE
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Wybrane Apartamenty i Pokoje Baśka Voda

CHORWACJA  >  BAŚKA VODA

POŁOŻENIE: nowoczesna, komfortowa villa, położona na wzgórzu, na skrzyżowaniu 
miejscowości Baśka Voda i Brela. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: sklep, restauracje, ka-
wiarnie. ZAKWATEROWANIE: przestronne, klimatyzowane apartamenty: Studio 2(+0) 
- sypialnia 2-osobowa.  Apt. 4(+1) - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 osób, z możliwością dostawki. Każdy apartament posiada wyposażony 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon. Większość apartamentów 
ma widok na miejscowość Baśka Voda. Parking jest dostępny bezpośrednio przy 
villi BEZPŁATNIE. Na zamówienie możliwy jest parking w garażu za opłatą (10 EUR/
dzień). WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: piękna żwirowa, 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. Klienci z dojazdem autokarowym 
wsiadają i wysiadają na magistrali około 300 m od obiektu. Zakwaterowanie nie 
jest odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

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. Cena zakwaterowania 
obowiązuje przy pełnym obłożeniu apartamentu. Przy mniejszym obłożeniu dolic-
zana jest dopłata za każde wolne łóżko – 100% z ceny zakwaterowania.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8., w pozostałych terminach zniżka 15%.

Luksusowa Villa Marić 

200 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI

CENA

od 457 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12*
  -15 % do 28.2.

  -10 % do 30.4.

  Dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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•  Poranna rozgrzewka 
•  Aquaaerobic i zumba
•  Siatkówka plażowa, tenis  
 stołowy i minigolf
•  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 Baśka Voda
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców

abawa
dla kazdego.
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50 ALL 
INCLUSIVE LIGHT

ALL INCLUSIVE Light v ceně!

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 obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).   
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN)., 10/11 nocy – 500 PLN 
  7/10/11/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 29.6. do 31.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.

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

lizacją, około 500 m od centrum miejscowości Baśka Voda, w turystycznym kom-
pleksie Uranija. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, kantor, sejf, snack bar, 
sala konferencyjna, animacje Klubu Neptuna 15.6-7.9, Program Aktywne Wakacje 
55+ w terminie 8.6-15.6 i 7.9-14.9, 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 „K“ 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 przyjeźd-
zie welcome drink. PLAŻA: żwirowa, około 50-100 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: 
w pobliżu: korty tenisowe, boisko do gier zespołowych, minigolf, sporty wodne. INFOR-
MACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE obejmują minigolf i kort tenisowy w Ho-
telu Horizont (między 12:00-14:00, po wcześniejszej rezerwacji), parking za opłatą 
około 40 HRK/dzień. Pokoje 3(+0) B w pierwszej kolejności są przeznaczone dla 3 
osób. Zakwaterowanie dla mniej wymagających klientów. 

CHORWACJA  >  BAŚKA VODA 

Rodzinne Bungalowy Baśka Voda 

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1111 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat na 3. łóżku – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

PLAŻA DLA 
DZIECI
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CHORWACJA  >  BAŚKA VODA

Hotel Horizont 

50 WELLNESS

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN 
  7/10/11/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów na 7 nocy w terminie do 1. 6. i od 28. 9. oraz przy zakupie pobytu na 
14 nocy w terminie od 1.6. do 22. 6. i od 31.8. do 14.9.
**ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 1.6. do 28.9.

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

SAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, bar Borik (1.6-15.9), restauracja i wine 
bar Matrioska (1.5-1.10), aperitif bar, sala konferencyjna, salon kosmetyczny, kawi-
arnia z tarasem, kantor, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV -SAT, telefon, suszarka do 
włosów, sejf, minibar, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone SU są 
bardziej przestronne i mają możliwość dostawki (rozkładany fotel odpowiedni dla 
dziecka do 13 lat). Pokój 2+1 B-JS-ST - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkła-
dana sofą. Typ 2(+2) B-JS-SU - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 rozkładany-
mi sofami. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, 1x w tygodniu uroczysta kolacja. 
PLAŻA: żwirowa, około 50 m, prysznice i leżaki oraz parasole na plaży za opłatą. 
SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen ze słodką wodą (zewnętrzny basen czynny od 
1.5 do 1.10), centrum wellness, sauna (fińska, bio, rosyjska, turecka, słona), BEZPŁAT-
NY wstęp do Świata Saun (do 1.6 i od 28.9), jacuzzi, masaże, fitness BEZPŁATNIE, w 
pobliżu: korty tenisowe, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMAC-
JE DODATKOWE: parking za opłatą około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu. W terminie 
15.6-7.9 animacje Klubu Neptuna realizowane w pobliskich Rodzinnych Bungalo-
wach Baśka Voda. Zakwaterowanie na 10/11 nocy dotyczy tylko pokoi ST.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 1001 PLN/os.

  

-30 % do 31.1.*

-15 % do 31.1.**  

   

ZNIŻKI

Dziecko do 8 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

  

-25 % do 31.3.*

-10 % do 31.3.** 
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CHORWACJA  >  BAŚKA VODA

WELLNESS

Apartamenty Urania Grand Hotel Slavia 

POŁOŻENIE: wśród zieleni, w doskonałej lokalizacji, około 500 m od centrum miej-
scowości Baśka Voda, w kompleksie turystycznym Uranija. WYPOSAŻENIE: restaura-
cja, aperitif bar, kantor, snack bar, sala konferencyjna, w ramach KLUBU NEPTUNA 
w terminie 15.6-7.9 bogaty program animacyjny, taras (3x w tygodniu muzyka 
na żywo) Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apar-
tamenty: Apt. 4(+1) - około 40 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem 
małżeńskim, druga z oddzielnymi łóżkami), pokój dzienny z możliwością dostawki 
(rozkładana sofa). W każdym wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, suszarka do włosów, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: własne, z możliwością 
dokupienia śniadań lub 2 posiłków w formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 100 m, 
odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe, tenis 
stołowy, boisko do gier zespołowych, minigolf, sporty wodne. INFORMACJE DODATKO-
WE: parking za opłatą około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu.

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: śniadań lub 2 posiłków w Rodzinnych bungalowach Baśka Voda lub w 
Hotelu Horizont oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

POŁOŻENIE: odnowiony hotel w stylu vintage, w centrum miejscowości Baśka Voda. 
WYPOSAŻENIE: recepcja, restauracja, aperitif bar, włoska restauracja „Del Posto“ 
z tarasem, kantor, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowa-
ne pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, telefon, suszarka do 
włosów, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością dostawki. Typ 2+2-CO - sy-
pialnia 2-osobowa z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa). Pokoje „PREM“ zo-
rientowane są na stronę morską. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, 2 posiłki 
- śniadania w formie bufetu, obiadokolacje - danie główne wybór z 3 menu, bufet 
z ciepłymi i zimnymi przekąskami, bufet sałatkowy, desery. PLAŻA: żwirowa, około 
20 m, dojście do plaży przez drogę, prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży 
za opłatą. SPORT: Fontana Spa - wewnętrzny basen ze słodką wodą, jacuzzi, fitness 
BEZPŁATNE, salon kosmetyczny i fryzjerski, masaże, sauna, w pobliżu: tenis stołowy, 
korty tenisowe, boisko do gier sportowych, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne. INFORMACJE DODATKOWE: wstęp do świata saun w terminie do 1.6 i od 28.9 
BEZPŁATNY. Parking za opłatą około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, wstęp do świata saun do 1.6 i od 28.9, 
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 4 EUR/dzień - płat-
ne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu, w sezonie 7/14 nocy. 

100 20ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA WEWNĘTRZNY

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

od 819 PLN/os.

CENA

od 1659 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

   - 5 % do 31.3.  
 
Dziecko do 2 lat bez łóżka 
 - BEZPŁATNIE
Osoba na dostawce  
 - BEZPŁATNIE.

ZNIŻKI

Dziecko do 8 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE  
(w wybranych terminach)
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70DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

Hotel ALEM
Restauracja hotelova

POŁOŻENIE: w piniowym lasku pod górskim masywem Biokovo. WYPOSAŻENIE: re-
stauracja, kawiarnia, sklep, sejf, sala TV, sala konferencyjna, kantor, parking. ZA-
KWATEROWANIE: skromnie urządzone pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
balkon, z możliwością dostawki/3 łóżko. WYŻYWIENIE: 2 posiłki - śniadania i obia-
dokolacje 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 (w Baška 
Voda), kilka boisk do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje wyposażone 
są starszymi meblami. Idealne miasteczko do wycieczek po okolicy i przejażdżek na 
rowerowych. W ramach Klubu Neptuna w terminie od 15.6 do 7.9 - bogaty program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych. Część programu odbywa się w Rodzinnych Bun-
galowach Baśka Voda, około 20 minut spacerem. Zakwaterowanie odpowiednie 
dla mniej wymagających klientów. Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej około 1,4 
EUR/os/dzień oraz opłaty rejestracyjnej około 3 EUR/os/pobyt - płatne na miejscu.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: usług ALL INCLUSIVE Light oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 13.7. do 17.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.

Budynek 
boczny

CHORWACJA  >  BAŚKO POLJE

Hotel i Budynek Boczny Alem 

CENA

od 886 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat na trzecim łóżku/dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu
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CHORWACJA  >  BAŚKO POLJE

Klimatyzowane Domki 

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: na kempingu Baśko Polje, w 
środku lasu piniowego, około 20 minut 

spacerem od Baśki Vody. WYPOSAŻENIE: rrecepcja, restauracja, kantor, sklep, sejf w 
recepcji kempingu. ZAKWATEROWANIE: domki 4(+2) dla maks. 6 osób - 24 m2 (wymi-
ar bez tarasu) - wyposażone są w sypialnię 2-osobową i 3-osobową (3.łóżko jest 
piętrowe dla dzieci do 12 lat), klimatyzowany pokój dzienny z wyposażonym anek-
sem kuchennym, lodówka, jadalnia z rozkładaną sofą dla 1 osoby, prysznic, WC, 
TV-SAT. Taras wyposażony jest w meble ogrodowe. Domki 4(+1) LUX dla maks. 5 
osób i 1 dziecka do 6 lat bez łóżka - 32 m2 (wymiar bez tarasu) - 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, taras 
wyposażony w meble ogrodowe. WYŻYWIENIE: 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 15.6 do 7.9 bogaty program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych, który odbywa się w Rodzinnych Bungalowach 
Baśka Voda, około 20 minut spacerem. Pościel, ręczniki, ścierki i środki czystości 
nie są na wyposażeniu domku. Goście są zobowiązani do przeprowadzenia sprząta-
nia końcowego. Możliwość wynajęcia pościeli na miejscu około 20 EUR/tydzień/
domek. Obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 100 EUR za każdy domek - na 
pokrycie uszkodzonego sprzętu - płatna na miejscu. 

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 NIE ZAWIERA: opłaty klimatycznej około 1,4 EUR/os./dzień i 
opłaty rejestracyjnej około 3 EUR/os./pobyt. - płatne na miejscu. MOŻLIWOŚĆ WYKU-
PIENIA: 2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN
   7/10/11/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6. i od 7.9., w pozostałych terminach zniżka 15%.
**ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6. i od 7.9., w pozostałych terminach zniżka 10%.
***ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6. i od 7.9., w pozostałych terminach zniżka 5%.

Typ LUX

400DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 364 PLN/os.

  

  -25 % do 31.12*
  -25 % do 28.2**

  -25 % do 30.4***

       Dziecko do 12 lat na 2. dostawce – BEZPŁATNIE     

ZNIŻKI

Dodatkowa zniżka 3% na 
pobyty min. 14 nocy. 

+
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•  Poranna rozgrzewka 
•  Aquaaerobic 
•  Zumba i taniec
•  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 Promajna
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców

Super
wakacje!
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CHORWACJA   >  PROMAJNA

Pawilon Dukić A 

CENA ZAWIERA: nocleg, własne/2/3 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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie możliwy pobyt z 
małym psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN.
   7/10/11/14 NOCY.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 29.6.do 24.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.

150

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: w miejscowości Promajna 
około 3 km na południe od miejscowoś-

ci Baśka Voda, w odległości około 1,5 km od Baśko Polje i około 7 km na północ od 
miasta Makarska. Promajna jest idealnym miejscem do spędzenia przyjemnego 
urlopu. Lokalizacja pawilonów jest idealna na spacery wzdłuż wybrzeża do wyżej 
wymienionych ośrodków turystycznych. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: klika restauracji, 
bary na plaży, sklepy, Wi-Fi na tarasie restauracji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: 
mniejsze pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, lodówka, TV i balkon. Pokoje nie 
posiadają aneksu kuchennego ani klimatyzacji. WYŻYWIENIE: własne, lub w formie 
2/3 posiłków - śniadania w formie bufetu, obiad/kolacja wybór z 3 menu. Do obia-
du/kolacji BEZPŁATNE napoje: 2 dl piwa lub wina, soku lub wody mineralnej. Posił-
ki 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, parasailing, możliwość 
wypożyczenia rowerów wodnych, itp. W pobliżu wielofunkcyjne boisko do gier ze-
społowych. INFORMACJE DODATKOWE: sprzątanie w czasie pobytu Klienci przepro-
wadzają sami. Bogaty program animacyjny Klubu Neptuna 15.6-7.9., Program Ak-
tywne Wakacje 55+ w terminie 1.6-15.6 i 7.9-21.9. Po przyjeździe na miejsce klienci 
zgłaszają się u rezydenta w Pawilonie Dukić A, pawilony Dukić nie mają recepcji. 
Pokoje 2(+0) B nie posiadają aneksu kuchennego (brak także czajnika). Zakwatero-
wanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

CENA

od 400 PLN/os.

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 31.1.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat bez łóżka z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  PROMAJNA

150

Pawilon Dukić B 

KLIMATYZACJA 
ZA OPŁATĄ

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: w miejscowości Promajna 
około 3 km na południe od miejscowoś-

ci Baśka Voda, w odległości około 1,5 km od Baśko Polje i około 7 km na północ od 
miasta Makarska. Promajna jest idealnym miejscem do spędzenia przyjemnego 
urlopu. Lokalizacja pawilonów jest idealna na spacery wzdłuż wybrzeża do wyżej 
wymienionych ośrodków turystycznych. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: klika restauracji, 
bary 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 turystyczne, odpowiednie dla dzieci do 12 lat ) bez 
aneksu kuchennego, z orientacją na góry Biokovo. Możliwość wypożyczenia klima-
tyzacji mobilnej (jedna na pokój) za opłatą około 10 EUR/dzień/pokój (ilość ogra-
niczona) - płatne na miejscu. Apartamenty Pawilonu Dukić B: Apt. 2+2 B- sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 5(+2) -  sypialnia 
2-osobowa, sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z możliwością aż dwóch dostawek 
(rozkładana sofa). Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/
wanna, WC, TV, balkon lub taras, z możliwością klimatyzacji (jedna na apartament) 
za dodatkową opłatą na miejscu. Apt. A5(+2) - bardziej przestronny apartament 
zorientowany na stronę morską.  Apt. 5(+2) - apartament zorientowany na góry 
Biokovo. WYŻYWIENIE: własne lub w formie 2/3 posiłków - śniadanie w formie bufe-
tu, 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 wypożycze-
nia skuterów i rowerów, parasailing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp. 
W pobliżu wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: spr-
zątanie w czasie pobytu Klienci przeprowadzają sami. Bogaty program animacyjny 
Klubu Neptuna 15.6-7.9., Program Aktywne Wakacje 55+ w terminie 1.6-15.6 i 7.9-
21.9. Po przyjeździe na miejsce klienci zgłaszają się u rezydenta w Pawilonie Dukić 

A, pawilony Dukić nie mają recepcji. Pokoje 2(+1) B nie posiadają aneksu ku-
chennego (brak także czajnika). Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymaga-
jących Klientów.
CENA ZAWIERA: POKOJE: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. APAR-
TAMENTY: nocleg, własne/2/3 posiłki, zużycie wody i energii, korzystanie z wypo-
sażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, 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: 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. Na zapytanie możliwy pobyt z małym psem za 
dodatkową opłatą 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN.
 7/10/11/14 NOCY.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 29.6.do 24.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.

APT. 2+2 B

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

NAPOJE DO OBIADOKOLACJI 
BEZPŁATNE

CENA

od 427 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

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

   

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 
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CHORWACJA   >  PROMAJNA

Pawilon Dukić C 

100

POŁOŻENIE: w miejscowości Promajna około 3 km na południe od miejscowości 
Baśka Voda, w odległości około 1,5 km od Baśko Polje i około 7 km na północ 
od miasta Makarska. Promajna jest idealnym miejscem do spędzenia przyjemnego 
urlopu. Lokalizacja pawilonów jest idealna na spacery wzdłuż wybrzeża do wyżej 
wymienionych ośrodków turystycznych. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: klika restauracji, 
bary na plaży, sklepy, Wi-Fi na tarasie restauracji BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane apartamenty (w każdym apartamencie jeden klimatyzator):  Studio 
A2(+0)B - z balkonem, Studio B2(+0) - bez balkonu - pokój 2-osobowy z wyposażo-
nym aneksem kuchennym, prysznic/wanna, WC, TV. Apt. 2+1(+1) i Apt. 2+2 - pokój 
2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną sofą (odpowiednia dla 2 dzieci), wyposażo-
ny aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon. Apt. 2+1(+1) T znajduje się na 
parterze, pokój dzienny jest bez okna i wyposażenia na tarasie – możliwość zak-
waterowania 3 osób. Apt. 2+2 T znajduje się na parterze, posiada taras z meblami 
ogrodowymi. Apt. 2+2 B i Apt. 2+2 B EXTRA znajdują się na 1 i 2 piętrze, balkon. 
Apt. 2+2 B EXTRA ma największy balkon z pięknym widokiem na morze. WYŻY-
WIENIE: POKOJE: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. APARTAMENTY: własne, z 
możliwością dokupienia na miejscu śniadań i/lub obiadokolacji. 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, para-
sailing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp. W pobliżu wielofunkcyjne 
boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODATKOWE: bogaty program animacyjny 

Klubu Neptuna 15.6-7.9., Program Aktywne Wakacje 55+ w terminie 1.6-15.6 i 7.9-
21.9. Po przyjeździe na miejsce klienci zgłaszają się u rezydenta w Pawilonie Dukić 
A, pawilony Dukić nie mają recepcji. Sprzątanie w czasie pobytu Klienci przepro-
wadzają sami.

CENA ZAWIERA: nocleg, własne/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, zużycie wody i ener-
gii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, 
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: 2/3 posiłków oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

TRANSPORT:

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN.
 7/10/11/14 NOCY.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 29.6.do 24.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 508 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 3 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Hotel Dalmacija 

30

POŁOŻENIE: tuż przy nadmorskiej promenadzie, około 1,3 km od starówki. WYPO-
SAŻENIE: restauracja hotelowa, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarnia, kantor, 
sala konferencyjna, sejf, sala TV, taras, Wi-Fi- BEZPŁATNE, winda, strzeżony par-
king podziemny za dodatkową opłatą około 7 EUR/dzień, parking bezpłatny przy 
hotelu Rivijera około 500 m do hotelu Dalmacija. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka 
do włosów,  niektóre z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki - w 
formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, prysznice na plaży za opłatą. SPORT: 
zewnętrzny basen z morską wodą, zewnętrzny basen dla dzieci, leżaki i parasole przy 
basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), fitness BEZPŁATNE, aerobik, sauna i masa-
że za opłatą, animacje, sporty wodne, możliwość wypożyczenia skuterów wodnych i 
rowerów, w pobliżu korty tenisowe, boisko do gier zespołowych. INFORMACJE DODAT-
KOWE: pokoje 2(+1) BM są bardziej przestronne i mogą być zajęte również przez 
2 osoby. Najbliższe otoczenie Hotelu Dalmacija przystosowane również dla osób 
niepełnosprawnych.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN.
  dowolna ilość dni pobytu.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

Hotel Meteor 

30

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: hotel o nowoczesnej archi-
tekturze, usytuowany przy nadmorskiej 

promenadzie, około 800 m od centrum miasta Makarska. WYPOSAŻENIE: restaurac-
ja, snack bar, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNIE, sala konferencyjna, salon fryzjerski i kos-
metyczny, sala TV, dancing na tarasie, zimowy ogród. ZAKWATEROWANIE: klimatyzo-
wane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, 
suszarka do włosów, niektóre z możliwością dostawki (na zapytanie). Pokoje ozna-
czone BM mają boczny widok na morze. Pokoje oznaczone TERASA maja bez-
pośredni widok na morze. Przy obłożeniu pokoju 2(+1) dwiema osobami nie gwa-
rantujemy umieszczenia dostawki w pokoju oraz większej przestrzeni. WYŻYWIENIE: 
śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. APARTAMENTY: własne, z możliwością doku-
pienia na miejscu śniadań i/lub obiadokolacji. PLAŻA: żwirowa, około 30 m, pryszni-
ce na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen z morską wodą oraz wewnętrzny 
basen z wodą słodką, centrum wellness: sauna, jacuzzi, masaże, solarium, fitness 
BEZPŁATNIE, tenis stołowy, bilard, animacje, aerobik, sporty wodne, zjeżdżalnia. IN-
FORMACJE DODATKOWE: zakwaterowanie odpowiednie również dla wymagających 
Klientów. Parasole i leżaki przy basenie BEZPŁATNE (ograniczone ilości). Parking  
dodatkowo płatny około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu. Najbliższe otoczenie Ho-
telu Meteor przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN.
  dowolna ilość dni pobytu.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.

 Dziecko do 4 lat na dostawce 
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 797 PLN/os.

CENA

od 882 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.

 Dziecko do 4 lat na dostawce 
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE
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Hotel Rivijera 

POŁOŻENIE: składa się z 9 pawilonów, które znajdują się na skraju miasteczka Ma-
karska, pośród zieleni i przy najpiękniejszych plażach, około 2 km od historycznego 
centrum. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, kantor, sejf, bar, sala TV, salon 
fryzjerski, kawiarenka internetowa, dancing na tarasie, parking. ZAKWATEROWANIE: 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon, wentylator, lodówka, TV-SAT, 
Wi-Fi BEZPŁATNIE. Pokój 2(+2) - dwa pokoje 2-osobowe, które nie są oddzielo-
ne drzwiami. Pokój 2(+1) M - pokój 3-osobowy bez balkonu. Pokoje nie mają bez-
pośredniego widoku na morze z powodu bujnej roślinności śródziemnomorskiej.
WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje - dania główne wybór z 4 
menu, bufet z przystawkami, 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, prysznice na plaży za opłatą. 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. 

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.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 29.6.do 24.8., w pozostałych terminach zniżka 10%.
** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 29.6.do 24.8., w pozostałych terminach zniżka 5%.

Apartmány Kristian – Makarska nawww.vitkovicetours.pl  |

CHORWACJA  >  MAKARSKA

hotel BIOKOVKA
hotel RIVIJERA

hotel DALMACIJA
hotel METEOR

hotel BIOKOVO
hotel PALMA

50DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

NAPOJE DO OBIADOKOLACJI 
GRATIS

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 805 PLN/os.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN
  7/10/11/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

  

  -15 % do 28.2.*
  -10 % do 30.4**  

   Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 31.4.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu
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Hotel Biokovka ***

POŁOŻENIE: znany hotel uzdrowiskowy, położony około 2 km od centrum histo-
rycznego miasteczka Makarska. WYPOSAŻENIE: restauracja, kawiarnia z tarasem, 
restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, salon fryzjerski i salon pedicure, sejf na 
recepcji za opłatą, sala TV, mała sala konferencyjna, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE. Po-
mieszczenia ogólnodostępne są klimatyzowane. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, niektóre z moż-
liwością dostawki. Pokoje 2(+0) BM (bez możliwości dostawki) są przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych (ograniczona ilość - na zapytanie). WYŻYWIENIE: 2 po-
siłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, z możliwością 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. INFORMA-
CJE DODATKOWE: hotel częściowo pełni rolę ośrodka leczniczego i rehabilitacyjnego, 
jest odpowiedni do pobytów uzdrowiskowych i sportowych. Parking hotelowy BEZ-
PŁATNY (przy wydawaniu karty elektronicznej pobierana jest kaucja zwrotna około 
20 EUR-ograniczona ilość miejsc). Dla klientów Vítkovice Tours zniżka 10 % na za-
biegi lecznicze. Lodówka na zapytanie za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień-
-ograniczona ilość. Dla klientów Vítkovice Tours zniżka 10 % na zabiegi lecznicze. 
Lodówka na zapytanie za dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień-ograniczona ilość.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/10/11/14 nocy.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

         

50
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA UDOGODNIENIA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CENA

od 891 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.
  -10 % do 31.3.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

WI-FI
BEZPŁATNE

WEWNĘTRZNY
BASEN WELLNESS



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  101

CHORWACJA   >  TUCEPI

Hotel Bluesun Alga  i Bluesun Kastelet 

50

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

den kompleks usytuowany bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie i pięknej 
żwirowo - kamienistej plaży, około 400 m od centrum miasta Tucepi. WYPOSAŻENIE: 
restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kawiarnia i cukiernia, pizzeria, kantor, 
sejf, Wi-Fi, sala konferencyjna, salon fryzjerski i kosmetyczny, kawiarenka interne-
towa, taras, winda. ZAKWATEROWANIE: ALGA: przestronne klimatyzowane pokoje 
1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, minibar, 
sejf, suszarka do włosów, balkon. Pokój 2(+2) - bardziej przestronny pokój 2-oso-
bowy z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa). Pokój ECO- bez balkonu. KASTE-
LET: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sus-
zarka do włosów, minibar, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE. WYŻYWIENIE: 2/3 posiłki w formie 
bufetu. Usługi All inclusive - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, popołudnio-
wa przekąska (16:00-17:00) - herbata, kawa, ciasta, owoce. Podczas posiłków lokal-
ne wino i napoje bezalkoholowe, bar all inclusive od 10:00 do 23:00 - lokalne lane 
napoje alkoholowe, kawa, napoje bezalkoholowe, 2x w tygodniu kolacja dalmaty-
ńska. 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. Przy zakupie pobytu z 2 posiłkami do 31.12.2018 - 1x obiad GRATIS. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na 
miejscu (w terminie do 25.5 i od 21.9 BEZPŁATNE).

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2/3 posiłki/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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN  
 dowolna ilość dni pobytu.

  przeloty realizowane za pośrednictwem tanich linii lotniczych WizzAir – na zapytanie w BPVT.

Hotel BLUESUN KASTELET

Hotel BLUESUN ALGA

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚC 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA
Alga

od 942 PLN/os.

Kastelet
od 831 PLN/os.

  

  -15% do 31.12.
  -10 % do 31.3.  

   Dziecko do 14 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty min. 8 nocy 

w Hotelu Alga. 
1x obiad GRATIS przy 

zakupie pobytu do 
31.12.2018

+
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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 (1,5 EUR/dzień), sala TV. ZAKWATEROWANIE: prosto urządzone pokoje 
1,2-osobowe ze starszym wyposażeniem, prysznic/wanna, WC, balkon lub loggia, 
TV SAT, telefon, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 2 posiłki 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. INFOR-
MACJE DODATKOWE: ograniczona ilość miejsc parkingowych przy hotelu Podgorka, 
możliwość parkowania około 500 m od hotelu. Parking za opłatą około 6 EUR/
dzień - płatne na miejscu. 

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. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN.
  dowolna ilość dni pobytu.

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, taras, sejf na 
recepcji, sala TV, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, 
niektóre z możliwością dostawki, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 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 parasole przy 
basenie za opłatą, parking przy hotelu za dodatkową opłatą około 15 EUR/dzień - 
płatny na miejscu (ograniczona liczba miejsc, brak możliwości rezerwacji), parking 
centralny za opłatą około 8 EUR/dzień - płatny na miejscu.

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN.
  dowolna ilość dni pobytu.

20DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WI-FI
BEZPŁATNE

od 780 PLN/os.

CENA

od 1183 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.  

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

ZNIŻKI

- 10 % do 31.3.  

 
Dziecko do 6 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  ZIVOGOSCE

POŁOŻENIE: kemping DOLE** znajduje się 5 km na południe od miejscowości Zivo-
gosce, w spokojnym sosnowym lasku i około 20 km od Makarskiej. WYPOSAŻENIE: w 
kompleksie: recepcja, restauracja, sklep, Wi-Fi za opłatą, parking. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane domki dla 4-6 osób - około 32 m2 - trzy sypialnie 2-osobowe (jedna 
z łóżkiem francuskim, druga z oddzielnymi łóżkami i trzecia z łóżkiem piętrowym 
dla 2 dzieci do 12 lat), pokój dzienny z wyposażonym aneksem kuchennym (kuchen-
ka gazowa, lodówka z zamrażarką), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, taras z meblami 
ogrodowymi. Domki PREMIUM MARE znajdują się w pierwszym rzędzie od morza.  
WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, z łagodnym zejściem do morza, około 10-100 
m. SPORT: boisko do gier zespołowych, korty tenisowe, tenis stołowy, sporty wodne 
zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: miejsce polecane dla osób ce-
niących spokój i piękną przyrodę. Obowiązkowa opłata za sprzątanie domku około 
30 EUR/domek/pobyt, obowiązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/domek, opłata re-
jestracyjna około 1,5 EUR/os./pobyt, opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień 
- płatne na miejscu. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 8 EUR/dzień 
- płatne na miejscu. BEZPŁATNY parking dla 1 samochodu, kolejne samochody za 
opłatą około 4 EUR/dzień.
CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel, ręczniki, miejsce parkingowe dla 1 samochodu, 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. UWAGA: zakwaterowanie 
w Klimatyzowanych Domkach Zivogosce ma indywidualne warunki anulacji, inne niż 
zawarte w OWU: do 30 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy - 30% ceny, od 29 
i mniej dni - 100% ceny.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Klimatyzowane Domki Zivogosce Villa Porat *** 

10

POŁOŻENIE: na obrzeżach malowniczej miejscowości Zivogosce-Porat, w pierwszym 
rzędzie od morza, około 300 m od hotelu Sensimar Adriatic Beach. WYPOSAŻENIE: w 
pobliżu: restauracja, sklep, kantor, parking około 100 m od villi. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane Studia i apartamenty: Studio 2(+2) na parterze - pokój z łóżkiem 
małżeńskim i rozkładaną sofą dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat, taras. 
Studio 2+2 na drugim piętrze - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą, bal-
kon z orientacją na stronę morską. Apt. 2+2 na piętrze - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, balkon z orientacją na stronę morską. Każdy apartament 
wyposażony w aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), prysz-
nic/wanna, WC, TV SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, 
naturalnie kamienista, około 50 m. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną 
ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os/dzień - płatna 
na miejscu. Klienci z transportem autokarowym wysiadają/wsiadają przy Hotelu 
Senimar Adriatic Beach około 300 m (możliwość przewozu bagażu).
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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI

od 409 PLN/os.

CENA

od 483 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI
 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.

  - 5% do 30.4.

Dziecko do 4 lat bez łózka  
– BEZPŁATNIE.

50 ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZNIŻKI

Dziecko do 12 lat na 
dostawce – BEZPŁATNIE

WI-FI ZA 
OPŁATĄ

KLIMATYZACJAPLAŻA DLA 
DZIECI

DZIECKO 
GRATIS
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CHORWACJA  >  TUČEPI

•  Poranna rozgrzewka 
•  Aquaaerobic 
•  Zumba i taniec
•  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 Drvenik
Zabawa dla dzieci, relaks dla rodziców

Po prostu 
super!



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  105

CHORWACJA  >  DRVENIK

Hotel Antonija 

Hotel oceniany za jeden z najlepszych, 
w stosunku ceny do jakosci, w roku 2015 - 2018

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: restaurac-
ja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, taras, winda (do przedostatniego piętra, na poddasze 
schody), parking za opłatą, w pobliżu sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane po-
koje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, 
niektóre z możliwością dostawki. Typ 2(+0) B - mniejszy pokój na poddaszu z fran-
cuskim łóżkiem, bez balkonu. Typ 2(+0) A - pokoje bez balkonu. Typ 2(+1) BM - bo-
czny widok na morze. Typ 2(+1) BM -SW - bezpośredni widok na morze. Typ 3(+1) 
FAMILY - pokój 4-osobowy, z balkonem i orientacją na stronę morską.Typ 3(+1) 
SUITE - pokój na poddaszu bez balkonu - pokój 2-osobowy, pokój z rozkładaną sofą 
odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. Do 
obiadokolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych, 
czerwone i białe wino, kawa, herbata. PLAŻA: żwirowa, około 50 m. SPORT: zewnętrz-
ny basen (7x 3m x1,2m), strefa wellness (za opłatą, wstęp od 18 lat), jacuzzi, sauna, 
masaże, fitness BEZPŁATNE, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. IN-
FORMACJE DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klubu Neptuna w terminie 
15.6-7.9., Program Aktywne Wakacje 55+ w terminie 1.6-15.6 i 7.9-21.9. Raz w 
tygodniu muzyka na żywo/dyskoteka przy basenie. Opłata klimatyczna około 1,3 
EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Parking za opłatą około 35 HRK/dzień. Klienci 
BPVT mają 10% zniżki na wodne atrakcje. W przypadku pobytów w terminie do 
29.6. i od 31.8. BEZPŁATNIE 30 min. kąpiel w jacuzzi w strefie wellness Hotelu 
Antonija, i 50% zniżki na wypożyczenie rowerów.
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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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).  
 7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminach do 15.6. i od 14.9., w pozostałych terminach zniżka 
10%.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 993 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 
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Budynek Boczny Oliva  

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).  
 7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminach do 15.6. i od 14.9., w pozostałych terminach zniżka 
10%.

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

ośrodku wypoczynkowym Gornja Vala w spokojnej części miasta Drvenik . W mieś-
cie powstała nowa ścieżka rowerowa łącząca Drvenik z Gradacem  o długości 27 
km. WYPOSAŻENIE: główna restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, taras, winda, par-
king za opłatą, w pobliżu sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2,3-oso-
bowe z nowoczesnym wyposażeniem, prysznic/wanna, WC, niektóre z balkonem, 
TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, z możliwością dostawki. Pokój 2(+0)
M-SW (na najwyższym piętrze) - ma balkon francuski z bezpośrednim widokiem na 
morze. Pokoje w budynku bocznym są bardzie przestronne niż pokoje w hotelu. 
Pokoje oznaczone „SW” mają bezpośredni widok na morze, oznaczone „M” mają 
boczny widok na morze. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji 
nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych, czerwone i 
białe wino, kawa, herbata. PLAŻA: żwirowa, około 50 m. SPORT: zewnętrzny basen 
(7x 3m x1,2m), strefa wellness (za opłatą, wstęp od 18 lat), jacuzzi, sauna, masaże, 
fitness BEZPŁATNE, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klubu Neptuna 15.6-7.9., Klub Seniora w 
terminach 1.6-15.6 i 7.9-21.9. Raz w tygodniu muzyka na żywo/dyskoteka przy ba-
senie. Opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Parking za 
opłatą około 35 HRK/dzień. Klienci BPVT mają 10% zniżki na wodne atrakcje. W 
przypadku pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8. BEZPŁATNIE 30 min. kąpiel w 
jacuzzi w strefie wellness Hotelu Antonija, i 50% zniżki na wypożyczenie rowerów. 
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CHORWACJA  >  DRVENIK

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 1027 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  107

CHORWACJA  >  DRVENIK

Aparthotel Triton 

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesna, odnowiona 
villa jest częścią Hotelu Antonija (da-

wniej Villa Antonija) położona 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: w hotelu: restauracja, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, bar, taras, parking za opłatą, w pobliżu sklep. Aparthotel nie ma windy. 
WYPOSAŻENIE: w hotelu: restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, taras, parking za 
opłatą, w pobliżu sklep. Aparthotel nie ma windy. ZAKWATEROWANIE: nowoczesne, 
komfortowo wyposażone, klimatyzowane apartamenty, Studio 2(+0) BM - pokój 
2-osobowy. Studio 3(+0) BM - pokój 3- osobowy. Apt. 2+2 BM i Apt. 2+2(+1) BM - 
sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami, niektóre apartamenty z możliwoś-
cią dostawki. Apt. 4(+0) B - dwie sypialnie 2-osobowe. Apt. 5(+0) BM- dwie sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny z łóżkiem. Wszystkie apartamenty wyposażone w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. WYŻYWIENIE: 
własne lub 2 posiłki w formie bufetu w Hotelu Antonija. Do obiadokolacji nieogra-
niczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych, czerwone i białe 
wino, kawa, herbata. PLAŻA: żwirowa, około 50 m. PLAŻA: żwirowa, około 50 m.  
SPORT: zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m), strefa wellness (za opłatą, wstęp od 18 lat), 
jacuzzi, sauna, masaże, fitness BEZPŁATNE, możliwość wypożyczenia rowerów, spor-
ty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: bogaty program animacyjny Klubu Neptuna 
15.6-7.9., Klub Seniora w terminach 1.6-15.6 i 7.9-21.9. Raz w tygodniu muzyka na 
żywo/dyskoteka przy basenie. Opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień - płatna 
na miejscu. Parking za opłatą około 35 HRK/dzień. Klienci BPVT mają 10% zniżki na 
wodne atrakcje. W przypadku pobytów w terminie do 29.6. i od 31.8. BEZPŁATNIE 
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30 min. kąpiel w jacuzzi w strefie wellness Hotelu Antonija, i 50% zniżki na wypoży-
czenie rowerów.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, 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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
   7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminach do 15.6. i od 14.9., w pozostałych terminach zniżka 
10%.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 619 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS
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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: kli-
matyzowane pokoje 2,3-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, niektóre z 
możliwością dostawki (łóżko turystyczne dla dzieci do 12 lat), niektóre z balkonem 
lub tarasem. Pokój 3(+0) M znajduje się na 1. piętrze i nie ma balkonu. Wszystkie 
pokoje mają widok na morze. Część pokoi ma wspólny taras z pokojem sąsiadu-
jącym. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu, 
zupa lub przekąska, bufet sałatkowy, deser. Możliwość dokupienia obiadów - wybór 
z menu. Do obiadokolacji/kolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje bezalkoholowe.
PLAŻA: żwirowa z łagodnym zejściem do morza, odpowiednia dla dzieci, około 10 m, 
prysznice na plaży. SPORT: plac zabaw, najbliższe obiekty sportowe w miejscowości 
Gradac. INFORMACJE DODATKOWE: możliwość wypożyczenia lodówki około 3 EUR/
dzień (ograniczona ilość), parking za dodatkową opłatą około 3 EUR/dzień. Opłata 
klimatyczna około 1,3 EUR/os/dzień - płatne na miejscu. Możliwość skorzystania 
z bogatej oferty animacji w ramach Klubu Neptuna 15.6-7.9 w hotelu Laguna w 
Gradacu, oddalonym około 20 minut spacerem wzdłuż morza. Zakwaterowanie 

Hotel Riva 

odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. Przy zakupie pobytu do 31.3 w 
terminie do 29.6 i od 31.8 - zniżka 50% na wynajęcie rowerów.odpowiednie dla 
mniej wymagających Klientów. Przy zakupie pobytu do 31.3 w terminie do 29.6 i 
od 31.8 - zniżka 50% na wynajęcie rowerów.

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: oobia-
dów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminach do 15.6. i od 14.9., w pozostałych terminach zniżka 10%.

CHORWACJA  >  BRIST

10DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 695 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS
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POŁOŻENIE: na wybrzeżu, w centrum miasta Brist nad hotelem Riva, około 2 km 
na północ od Gradac. WYPOSAŻENIE: Wi-Fi na recepcji, w pobliżu: restauracja, 
sklep. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty - typ 2(+1) STUDIO – pokój 
2-osobowy z możliwością dostawki, typ Studio 3(+1) M - znajduje się na najwyżs-
zym piętrze villi, studio z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
odpowiednią dla 2 osób. Wszystkie apartamenty wyposażone w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Studia oznaczone „M“ 
zorientowane są na stronę morską. WYŻYWIENIE: własne, 2 posiłki - śniadanie kon-
tynentalne, obiadokolacje wybór z 3 menu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE karafka 
wody. PLAŻA: żwirowa, około 150 m, dostęp do plaży po schodach. SPORT: plac 
zabaw, najbliższe obiekty sportowe w miejscowości Gradac. INFORMACJE DODATKOWE: 
parking przy villi BEZPŁATNY. Opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień – płatne 
na miejscu. Sprzątanie apartamentów w trakcie pobytu Klienci przeprowadzają 
sami. Możliwość korzystania z bogatej oferty animacji w ramach Klubu Neptuna 
od 15.6 do 7.9 w hotelu Laguna w Gradacu, oddalonym około 20 minut spacerem 
wzdłuż morza. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających Klientów. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ własne, 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 Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Villa Marko 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminach do 22.6. i od 7.9., w pozostałych terminach zniżka 15%.

150DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 585 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12.*
  -15 % do 28.2.

  -10 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 31.1.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

PLAŻA DLA 
DZIECI
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•  Poranna rozgrzewka 
•  Aquaaerobic 
•  Zumba i taniec
•  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

Czary mary
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Hotel i Budynek Boczny Labineca 

Pokój 2(+2) PREMIER

Budynek boczny

30ALL 
INCLUSIVE

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: popularny kompleks położo-
ny w pobliżu plaży, około 1 km od cent-

rum miasta. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym klimatyzowana restauracja, re-
stauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, sala konferencyjna, taras, 
Wi-Fi. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, minibar, suszarka do włosów, balkon, niektóre z 
możliwością dostawki. Typ 2(+2) BM - pokój 2-osobowy, pokój dzienny z rozkładana 
sofą dla 2 osób, 2 balkony. BUDYNEK BOCZNY: pokój 2(+2) B i BM - bardziej prze-
stronny pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat. 
Pokój 2(+1) PREMIER - przestronny pokój 2-osobowy wyposażony w nowszy sprzęt, 
z możliwością dostawki. Pokój 2(+2) PREMIER - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój 
dzienny z balkonem, wyposażony w nowszy sprzęt. We wszystkich rodzajach pokoi 
są prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, klimatyzacja. WYŻYWIENIE: 
usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, popołudniowe przekąski 
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: żwiro-
wa, około 30-150 m, odpowiednia dla dzieci. SPORT: duży zewnętrzny basen ze słod-
ką 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: cena obejmuje również: korzystanie 
z basenu, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona ilość), 4x tydzień 
muzyka na żywo, 1x tydzień kolacja dalmatyńska, korty tenisowe (w hotelu Lagu-
na) - 1x na tydzień wstęp wolny/pokój -po uzgodnieniu w recepcji, rzutki, boisko do 

koszykówki, siatkówka plażowa, minigolf. Bogaty program animacyjny Klubu Nep-
tuna 15.6-7.9, Program Aktywne Wakacje 55+ w terminie 1.6-15.6 i od 7.9-21.9.- 
przy Hotelu Laguna. Pokoje 2(+1) są w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 
osoby. Parking strzeżony za opłatą około 10 EUR/dzień, parking na lokalnej drodze 
- BEZPŁATNY; liczba miejsc parkingowych ograniczona, brak możliwości rezerwacji 
miejsc. Parasole i leżaki na plaży za opłatą. Lodówka w Budynku Bocznym - 5 EUR/
dzień - na zapytanie. 

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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN 
 7/10/11/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 8.6. do 14.9.

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

CENA
Hotel

od 1609 PLN/os.

Budynek Boczny
od 1201 PLN/os.

  

-20% do 31.12.*

-15 % do 15.2.* 

   

ZNIŻKI

Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

  

-10 % do 15.3.*
    -5 % do 30.4.  
  

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 15.3.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 
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Hotel i Budynek Boczny Laguna A, B 

pokój w hotelu Laguna

budynek bocznyLaguna A

budynek boczny Laguna B

hotel Laguna

50

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

centrum miasta. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym: restauracja, aperitif bar, Wi-
-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sejf za opłatą, sala TV, winda w hotelu, taras, parking. 
ZAKWATEROWANIE: HOTEL: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV, 
niektóre z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone „K” są klimatyzowane. BUDY-
NEK BOCZNY A: skromne pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV, balkon, 
niektóre z możliwością dostawki. BUDYNEK BOCZNY B: skromne pokoje 2,3-oso-
bowe, prysznic/wanna, WC. Pokoje 3-osobowe mają możliwość dostawki, ale nie 
mają balkonu. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. All Inclusive Light: 3 posiłki 
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 dzie-
ci. SPORT: korty tenisowe, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. Bogaty program 
animacyjny Klubu Neptuna 15.6-7.9, Program Aktywne Wakacje 55+ w terminie 1.6-
15.6 i 7.9-21.9, 2x w tygodniu muzyka na żywo. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 
2(+1) są w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 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.

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 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

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI  

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

TRANSPORT:

   7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN) / 10/11 nocy – 500 PLN 
 7/10/11/14 nocy.

* ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6 i od 7.9, w pozostałych terminach zniżka 10%.
** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6 i od 7.9, w pozostałych terminach zniżka 10%.
*** ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 15.6 i od 7.9, w pozostałych terminach zniżka 5%.

CENA
Hotel Laguna

od 993 PLN/os.
Budynek Boczny A
od 1039 PLN/os.

Budynek Boczny B
od 886 PLN/os.

Przy zakupie transportu 
autokarowego i zakwa-
terowania proponujemy 
dodatkowe zniżki. 
Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup.

–10 %  do 31.1.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

  

  -20 % do 31.12.*
  -15 % do 28.2**

  -10 % do 30.4***

  Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

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. Apt. 2(+1) - sypialnia 2-osobowa z rozkładanym fotelem (mate-
rac - dostawka dla dziecka do 12 lat), oddzielny pokój z aneksem kuchennym, bez 
balkonu i zorientowany na miasto, przestronny taras znajdujący się przy wspólnym 
wejściu do budynku. Apt. 3(+1) - sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z aneksem 
kuchennym i sofą - dostawka dla 4 osoby, duży balkon z pięknym widokiem na 
morze. Apt. 6(+1) - wynajem całego 1 piętra, czyli apartamentów 2(+1) i 3(+1) w 
niższej cenie. Wszystkie apartamenty posiadają: prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-
-Fi BEZPŁATNE, klimatyzacja. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, około 10 m, 
odpowiednia dla dzieci. SPORT: możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. IN-
FORMACJE 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.

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: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

10DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

Apartamenty Kolombo

POŁOŻENIE: budynek z 3 apartamentami, odnowiony w 2018 roku, położony w cen-
trum Gradac. WYPOSAŻENIE: parking BEZPŁATNY znajduje się w odległości około 
100 metrów od apartamentów, w pobliżu: sklepy, restauracje, kawiarnie. ZAKWA-
TEROWANIE: trzy odnowione, nowoczesne, klimatyzowane apartamenty: Apt. 3+1 
- sypialnia 2-osobowa, oddzielny pokój z aneksem kuchennym, łóżkiem i sofą, która 
może służyć jako łóżko dla czwartej osoby. W każdym apartamencie znajduje się 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, klimatyzacja. Każdy apartament 
ma własne wejście. Apt. 3+1 parter -  znajduje się poniżej poziomu drogi, posiada 
taras i jest skierowany na sąsiedni budynek. Apt. 3+1 piętro 1 - znajduje się na 
poziomie drogi, posiada balkon i również zorientowany jest na sąsiedni budynek. 
Apt. 3+1 piętro 2 - znajduje się na najwyższym poziomie, posiada 2 balkony i jako 
jedyny oferuje ładny widok na morze i miasteczko Gradac. WYŻYWIENIE: własne. 
PLAŻA: żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 100-150 m. SPORT: możliwości spor-
towe zgodnie z lokalną ofertą. 

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. MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

CENA

od 593 PLN/os.

CENA

od 559 PLN/os.

ZNIŻKI
 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.

   - 5% do 30.4.
Dziecko do 12 lat na dostawce w 
Apt. 2(+1) i Apt. 6(+1) – BEZPŁAT-
NIE (w wybranych terminach)

100 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.

   - 5% do 30.4.
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POŁOŻENIE: w pobliżu pięknej żwirowej plaży, około 50 m nad pensjonatem Pose-
jdon, w pobliżu centrum Gradac. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, w pobliżu kantor, sklep, parking. ZAKWATEROWANIE: 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 przestro-
nne, z możliwością dostawki, zdolne pomieścić 4 osobową rodzinę. 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, obiady 
i kolacje wybór z menu. Do obiadu i kolacji BEZPŁATNIE 0,2 l wina lub 0,3 l soku 
- napój w cenie dotyczy pobytów od 8.6-14.9. PLAŻA: żwirowa, około 100 m, od-
powiednia dla dzieci. SPORT: mały wewnętrzny basen z jacuzzi (czynny w sezonie od 
9:00-18:00), sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje 
2(+1) są w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 osoby. Opłata klimatyczna około 
1,4 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Parking za dodatkową opłatą 3 EUR/dzień. 

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN
  7/10/11/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 8.6. od 14.9., w pozostałych terminach zniżka 15%.

CHORWACJA  >  GRADAC

Hotel Neptun 

100 PLAŻA 
DLA DZIECI

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

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 793 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS
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CHORWACJA  >  GRADAC

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 kor-
zystania z dostawki pokoje stają się mniej przestronne. W pokojach nie ma ręczni-
ków. 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. Do obiadku i kolacji BEZPŁATNIE 0,2 l wina 
lub 0,3 l soku - napój w cenie dotyczy pobytów od 15.6 do 14.9. PLAŻA: żwiro-
wa, 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. Pokoje 2(+1) są w pierwszej kolejności zajmowane przez 
3 osoby. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających klientów. Opłata 
klimatyczna około 1,4 EUR/os./dzień. - płatna na miejscu. Parking za dodatkowa 
opłatą około 3 EUR/dzień - płatna na miejscu. Parking za dodatkowa opłatą około 
3 EUR/dzień. 

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN), 10/11 nocy – 500 PLN
  7/10/11/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 8.6. od 14.9., w pozostałych terminach zniżka 15%.

Pensjonat Posejdon 

10DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI

CENA

od 721 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12*
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 28.2.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

NAPOJE DO 
OBIADOKOLACJI 
GRATIS
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CHORWACJA  >  GRADAC

Apartamenty Roic 

POŁOŻENIE: apartamentowiec, około 300 m od centrum Gradac, w pobliżu Hotelu 
Laguna. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracje, sklep, kantor, kawiarnia, parking. ZA-
KWATEROWANIE: klimatyzowane apartament: Studio 2(+0) - jeden pokój z 2 łóżkami, 
balkon z bocznym widokiem na morze, znajduje się na 2 piętrze. Apt. 2+1 TERASA 
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, znajduje się na 1 piętrze, 
wejście do apartamentu przez własny taras. Apt. 2+1 BALKON - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, balkon z orientacja na stronę morską, znajduje 
się na 2 piętrze. Apt. 6(+2) - około 90 m2- dwie 3-osobowe sypialnie, 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. Apt. 6(+2) posia-
da 2 balkony i 2x WC oraz lepiej wyposażony aneks kuchenny. Apt. 6(+2) może być 
również dla 4 osób jako apartament 4(+0). WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa z 
łagodnym zejściem do morza, około 150 m. SPORT: w pobliżu: korty tenisowe hotelu 
Laguna. INFORMACJE DODATKOWE: parking przy villi BEZPŁATNY. W Apt. 2+1 rozkła-
dana sofa odpowiednia jest dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat. W terminie 
15.6-7.9 możliwość uczestnictwa w animacjach Klubu Neptuna w hotelu Laguna. 

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).  MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  7/14 nocy.

 

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminach do 29.6. i od 31.8., w terminie od 29.6. do 31.8. zniżka 15%.

150DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
DO MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

CENA

od 345 PLN/os.

  

  -20 % do 31.12*
  -15 % do 28.2.

  -10 % do 30.4.

  Dziecko do 12 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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Grand hotel Bluesun Elaphusa 

100

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny hotel otoczony 
laskiem sosnowym, około 700 m od 

centrum miasteczka Bol. WYPOSAŻENIE: główna restauracja, restauracja plażowa, 
aperitif bar, kantor, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, kawiarenka internetowa, sala konfe-
rencyjna, taras, salon fryzjerski, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, suszarka do 
włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje SU- są bardziej przestronne, z możliwością do-
stawki. Pokój 2(+2) SU - pokój 2-osobowy z rozkładana sofą (130x200) odpowied-
nią dla dziecka do 14 lat lub 2 dzieci do 10 lat. WYŻYWIENIE: śniadania, 2/3 posiłki 
- w formie bufetu. PLAŻA: drobny żwirek, około 100 m, odpowiednia dla dzieci, 
prysznice na plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą. SPORT: zewnętrzny i 
wewnętrzny basen z morską wodą, basen dla dzieci, wellness - sauna, masaże, jacuzzi, 
solarium, aerobik, fitness, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, animacje dla dzie-
ci i dorosłych, korty tenisowe, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów i sku-
terów, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: około 400 m od hotelu znajduje się 
słynna żwirowa plaża Zlatni Rat. Do obiadokolacji/kolacji wymagany jest odpowied-
ni ubiór (mężczyźni - długie spodnie). Parking BEZPŁATNY. Przy zakupie pobytu do 
31.12.2018 Klienci mają BEZPŁATNY wstęp do strefy wellness (wewnętrzny basen, 
sauna, strefa relaksu).

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.

TRANSPORT: 

 7/14 nocy – 630 PLN (dzieci do 12 lat 580 PLN). 
 dowolna ilość dni pobytu.

CHORWACJA  >  KLEK / WYSPA BRAĆ - SUPETAR

Apartamenty Bonaca 

POŁOŻENIE: kompleks apartamentów w miejscowości Klek, położonych wśród śró-
dziemnomorskiej roślinności, przy pięknej żwirowej zatoce, na południe od Gra-
dac. WYPOSAŻENIE: restauracja, restauracja plażowa, letni taras z grillem i barem 
- możliwość grillowania we własnym zakresie-BEZPŁATNIE, kantor, sejf, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2(+1) - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, z możliwością dostawki. 
Apt. 4(+0)- dwie sypialnie 2-osobowe, mini kuchnia, apartament znajduje się na 
parterze. W każdym apartamencie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, balkon lub taras. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość zakwate-
rowania w apartamencie 2+2(+1) w Villi Bonaca, w której znajdują się 2 apartamen-
ty na parterze i 2 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 300-350 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: w terminie 
29.6-31.8 klimatyzacja za opłatą około 4 EUR/dzień, parking w bezpośrednim są-
siedztwie apartamentów za opłatą około 3 EUR/dzień - płatne na miejscu. Zakwa-
terowanie możliwe od godziny 16:00. Rezydent BPVT nie dojeżdża do Klek (kontakt 
telefoniczny). 

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). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie możliwy 
pobyt z psem za dodatkowa opłatą około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 470 PLN (dzieci do 12 lat 420 PLN).
   7/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie do 8.6. i od 14.9.

300 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

KLIMATYZACJA MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 31.3.

   
Dziecko do 12 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 1112 PLN/os.

CENA

od 305 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI
 - 20 % do 31.12.*

- 10 % do 1.3.

   - 5% do 1.5.

Dziecko do 12 lat na  
dostawce – BEZPŁATNIE
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POŁOŻENIE: hotel typu pawilonowego i apartamenty**/****- dwukondygnacyjne pa-
wilony, około 300 m od miasteczka Jelsa. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, 
kantor, sejf, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: typ 2(+1) 
M COMFORT - odnowione 2-osobowe pokoje, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
z oknem francuskim, z możliwością dostawki (pokoje z tarasem na zapytanie). Typ 
2(+1) ST i 2(+0) BM CLASSIC - pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
telefon, balkon lub taras. Pokoje 2(+1) ST znajdują się w mniejszym pawilonie i 
nie posiadają balkonu. Wszystkie pokoje wyposażone są w wentylator. APARTA-
MENTY: Studio 2(+1) COMFORT - jeden pokój z 3 łóżkami. Apt. 2+2(+1) - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, z możliwością dostawki. 
Apt. 4+2(+1) - 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, balkon lub taras. Apt. COMFORT ** mają wen-
tylator. Apt. DELUXE ****, są klimatyzowane, posiadają DVD, suszarkę do włosów, 
kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy. Apt. 2+2(+1) DELUXE dodatkowo wypo-
sażony jest w pralkę i zmywarkę. WYŻYWIENIE: HOTEL: 2 posiłki w formie bufetu, z 
możliwością dokupienia obiadów lub usług ALL INCLUSIVE Light. APARTAMENTY: 
własne, z możliwością wykupienia śniadań, obiadów i kolacji (w terminie 8.6.-20.9.). 
Posiłki serwowane są w restauracji 2 *. PLAŻA: mała żwirowa, naturalna, płyty beto-
nowe, około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: zewnętrzny basen i basen dla dzieci 
z morską wodą, fitness, boisko sportowe, aerobik, korty tenisowe, animacje w lipcu 
i sierpniu, tenis stołowy, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona 
ilość). INFORMACJE DODATKOWE: w budynku głównym znajduje się tylko restauracja, 
bar i siłownia. Parking BEZPŁATNY. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 3 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 8 
EUR/dzień.

CENA ZAWIERA: HOTEL: nocleg, 2/3 posiłki/ALL INCLUSIVE Light, opłatę klimaty-
czną, ubezpieczenie 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 wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.  W pr-
zypadku 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. 

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 630 PLN (dzieci do 12 lat 580 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

CHORWACJA  > WYSPA HVAR - JELSA

Hotel i Apartamenty Adriatiq Fontana Resort /

150

Apartamenty Comfort**

Apartamenty Deluxe****

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA
Hotel

od 1239 PLN/os.

Apartamenty
od 534 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.
  -10 % do 28.2.  

   Hotel: dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE  
Apartamenty: dziecko do 2 lat bez łóżka – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI
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CHORWACJA  >  WYSPA HVAR – JELSA / STARI GRAD

Hotel Hvar 

ALL 
INCLUSIVE 100

POŁOŻENIE: na łagodnym wzgórzu, otoczony zielenią około 500 metrów od mias-
teczka Jelsa. WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, restauracja plażowa, ape-
ritif bar, salon kosmetyczny, kantor, sejf na recepcji za opłatą, dancing na tarasie, 
Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, sala TV, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, wentylator, niektóre pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki. Klima-
tyzacja za opłatą. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, usługi ALL INCLUSIVE 
- śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, popołudniowe przekąski - ciastko, kawa 
(od 16:00 do 17:00), konsumpcja lokalnych alkoholowych i bezalkoholowych na-
poi 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 15.6 do 15.9), masaże, 
fitness BEZPŁATNIE, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf za opłatą, boisko sporto-
we, aerobik, animacje dla dzieci od 15.6 do 15.9, możliwość wypożyczenia rowerów, 
2x w tygodniu program wieczorny. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy 
basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie 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. Na za-
pytanie: klimatyzacja za dodatkowa opłatą - płatna w BPVT. Możliwy pobyt z psem 
za dodatkową opłatą około 8 EUR/dzień, sejf około 2 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 630 PLN (dzieci do 12 lat 580 PLN). 
  dowolna ilość dni pobytu.

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. ZA-
KWATEROWANIE: pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, 
niektóre z możliwością dostawki. Pokój 2+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, wspólny 
prysznic/wanna, WC. Pokoje HOT - w głównym budynku posiadają Wi-Fi i są kli-
matyzowane (pokoje jednoosobowe nie są klimatyzowane). Pokoje DEP - pokoje 
w budynku bocznym, pokój 2(+0) i 2+2 z klimatyzacją, pokój 2(+1) ma wentylator 
sufitowy. WYŻYWIENIE: ALL INCLUSIVE Light - śniadania, obiady i kolacje w for-
mie bufetu, do obiadu i kolacji lokalne lane napoje alkoholowe i bezalkoholowe. 
Dla dzieci w wyznaczonych godzinach 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 wypożycze-
nia skuterów. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość).

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). MOŻ-
LIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkowa opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 630 PLN (dzieci do 12 lat 580 PLN). 
  dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 31.3.

   
Dziecko do 12 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE

od 976 PLN/os.

CENA

od 985 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI
 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 28.2.

   - 5% do 31.3.

Dziecko do 12 lat na  
dostawce – BEZPŁATNIE
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Hotel Sirena 

POŁOŻENIE: hotel typu pawilonowego, w spokojnej części Wyspy Hvar, około 2 km 
od centrum miasta. WYPOSAŻENIE: w budynku głównym: recepcja, restauracja, 
kawiarenka internetowa, sala TV, sejf na recepcji za opłatą około 7 EUR/tydzień, 
pizzeria, bar na plaży, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, taras, parking. ZAKWATEROW-
ANIE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon, balkon, z możliwością dost-
awki. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, 3 posiłki - śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiady wybór z menu. PLAŻA: naturalna, płyty betonowe, około 50-200 
m. SPORT: tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów, animacje dla dzieci i 
dorosłych, mini fitness, możliwość wypożyczenie rowerów, centrum nurkowania, 
sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki, opłata 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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem około 8 EUR/dzień 
- płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 630 PLN (dzieci do 12 lat 580 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

50

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 
wyspy Hvar, antyczne Faros (Stari Grad), zbudowane jest w miejscu, gdzie głęboki 
morski zalew przechodzi w urodzajne ziemie. Miasto otoczone jest sosnowymi la-
sami, 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

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

Apartamenty Jadranka i Volarevic 

POŁOŻENIE: apartamentowce w pięknej miejscowości Trpanj. WYPOSAŻENIE: 
w pobliżu: restauracja, sklep, kantor. ZAKWATEROWANIE: JADRANKA: pokoje 
2,3-osobowe, z możliwością dostawki (rozkładany fotel), prysznic/wanna, WC, TV-
SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. Apt. 3+2 - dwie sypialnie 2-osobowe z możliwością 
dostawki, aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. 
Możliwość korzystania z grilla w ogrodzie, pralka i klimatyzacja - za dodatkową 
opłatą. VOLAREVIC: Apt. 2+2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 osób. Apt. 3+2 - sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 
2 osób. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, taras lub balkon. Apartamenty oznaczone “K” są klimatyzowane 
i znajdują się na piętrze. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: żwirowa, około 100 m. SPORT: 
możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą. 

CENA ZAWIERA: nocleg, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, 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: klimatyzacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 630 PLN (dzieci do 12 lat 580 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

100DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

CHORWACJA  >  WYSPA HVAR – HVAR / PŁW. PELJESAC - TRPANJ

MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

od 1239 PLN/os.

CENA
Jadranka

od 508 PLN/os.

Volarevic 
od 436 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Dziecko 12 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 31.3.  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka  
– BEZPŁATNIE
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CHORWACJA > PŁW. PELJESAC -TRPANJ 

Hotel Faraon 

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 
PREM są bardziej przestronne, wyposażone w nowocześniejszy sprzęt, położone w 
budynku najbliżej morza. Pokoje B znajdują się z bocznej strony hotelu. Pokój 2(+2) 
BM-FAM - 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 
bufetu. Usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, popołudniowe 
przekąski, kawa, herbata, ciastka od 16.00 do 17.00, lokalne napoje alkoholowe i 
bezalkoholowe 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 wypożyc-
zenia rowerów i kajaków. INFORMACJE DODATKOWE: usługi All Inclusive obejmują ró-
wnież: leżaki i parasole przy basenie (ograniczona ilość), animacje dla dzieci i do-
rosłych, 2x w tygodniu muzyka na żywo. Parking przy hotelu (ograniczona liczba 
miejsc) - 5 EUR/dzień. Parking publiczny (około 200 m) - BEZPŁATNY. Na zapytanie 
lodówka za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W pr-
zypadku 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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 470 PLN (dzieci do 12 lat 420 PLN).
  7/10/11/14 nocy.

*ZNIŻKA dotyczy pobytów w terminie od 8.6. do 14.9.

30ALL 
INCLUSIVE

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA

od 993 PLN/os.

  

-20 % do 31.12.*

-15 % do 15.2.* 

   

ZNIŻKI

Dziecko do 12 lat na dostawce – BEZPŁATNIE

  

-10 % do 15.3.*
    -5 % do 30.4.*  
  

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 15.3.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 
BASEN
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Hotel

Ville

Budynek Boczny

Hotel, Ville i Budynek Boczny  Bellevue 

Pokój w hotelu

Ville

30

POŁOŻENIE: odnowiony kompleks składający się z hotelu, 4 budynków bocznych 
i villi, w spokojnej okolicy, około 800 m na zachód od Orebić. WYPOSAŻENIE: w 
budynku głównym klimatyzowana restauracja z tarasem (dla Gości hotelu i villi), 
restauracja Rondela z tarasem (dla Gości budynku bocznego), „Piano“ bar z tara-
sem, kantor, sejf, Wi-Fi w całym kompleksie BEZPŁATNE, winda w hotelu, parking 
BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: nowoczesne, klimatyzowane pokoje 2- oso-
bowe, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, LCD TV-SAT, telefon, minibar, sejf, 
niektóre z balkonem, z możliwością dostawki (na zapytanie). Pokoje 2(+2) - pokój 
2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci. VILLE: nowoczesne klimaty-
zowane 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 4(+1) BM - dwie 2-osobowe sypialnie, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą. BUDYNEK BOCZNY: odnowione, nowoczesne, klima-
tyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, TV-SAT, 
telefon, balkon, Wi-Fi, z możliwością dostawki (rozkładany fotel-łóżko turystyczne). 
Z budynku bocznego nie ma bezpośredniego widoku na morze ze względu na roś-
linność. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, usługi ALL INCLUSIVE Light- pełne 
wyżywienie w formie bufetu. Do obiadu i kolacji - lokalne lane napoje: piwo, wino, 
woda, sok. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 30 metrów, 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. INFORMA-
CJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), na 
plaży za opłatą.

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 obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).  
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 470 PLN (dzieci do 12 lat 420 PLN).  
  HOTEL/VILLA: dowolna ilość dni pobytu, BUDYNEK BOCZNY: 7/14 nocy.

Budynek Boczny 

ALL 
INCLUSIVE LIGHT

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

CENA
Hotel

od 1299 PLN/os.

Ville
od 1154 PLN/os.

Budynek Boczny
od 1197 PLN/os.

  

  -15 % do 28.2.
  -10 % do 31.3.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 
Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

–10 %  do 31.3.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 
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Hotel Orsan  

POŁOŻENIE: w urokliwej zatoce, około 1 km od centrum miejscowości Orebić. WYPO-
SAŻENIE: restauracja, aperitif bar, kantor, sejf, dancing na tarasie, sala TV, pizzeria, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, LCD TV-SAT, telefon, balkon, Wi-Fi, z możliwością dostawki. 
Większość pokoi BM oferuje piękny widok na morze i mury starego miasta Korczu-
la. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, usługi ALL INCLUSIVE Light - 3 posiłki 
w formie bufetu, do obiadu i kolacji lokalne lane napoje alkoholowe - wino, piwo 
i napoje bezalkoholowe. PLAŻA: żwirowa, około 10 m, prysznice na plaży. SPORT: 
zewnętrzny basen z wodą morską, sporty wodne zgodne z lokalną ofertą, plac za-
baw, w pobliżu korty tenisowe, siatkówka plażowa. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i 
parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), na plaży za opłatą. Pokoje 
2(+1) w pierwszej kolejności zajmowane są przez 3 osoby. Na zapytanie lodówka za 
dodatkową opłatą około 40 HRK/dzień - płatna na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki/usługi 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.

Mobilne domki Port 9, Hotel Marco Polo – Korczula 
na www.vitkovicetours.pl  

ALL 
INCLUSIVE LIGHT KLIMATYZACJA10 ODLEGŁOŚĆ 

OD MORZA
DZIECKO 
GRATIS

CENA

od 1052 PLN/os.

  

  -15 % do 28.2.
  -10 % do 31.3.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 7 lat z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie trans-
portu autokarowego 
i zakwaterowania 
proponujemy dodatkowe 
zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze 
zniżką za wczesny zakup.

–10 %  do 31.3.

  –5 %  do dnia

SPECJALNE CENY 
AUTOKAROWE

wyjazdu

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 470PLN (dzieci do 12 lat 420 PLN).
  7/14 nocy. 

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

PLAŻA DLA 
DZIECI
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Resort Holiday Adriatic 

POŁOŻENIE: ośrodek składa się z pawilonów z pokojami, bungalowów i apartamen-
tów. Położony w przepięknej okolicy, w południowej części półwyspu Peljesac, około 
4 km od Orebić. WYPOSAŻENIE: rgłówna restauracja, taras, sejf w recepcji, marina 
do cumowania dla małych łodzi, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje: 
typ 2(+0) B - pokój 2 osobowy. Typ 4(+0) B-Family - pokój z 2 łóżkami i rozkładaną 
sofą lub 2 fotelami. Pokoje wyposażone w prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka 
do włosów, lodówka, balkon. Klimatyzowane apartamenty: Studio 2(+0) i Studio 
3(+0) - pokój z 2-3 łóżkami. Apt. 2+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny. 
Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
suszarka do włosów, balkon. Studio B posiada wannę i nowsze wyposażenie. Sty-
lowe klimatyzowane bungalowy znajdują się w budynku 10 metrów od morza - typ 
2+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny. Typ 2+3 - sypialnia 2-osobowa, sy-
pialnia 3-osobowa, pokój dzienny. Każdy bungalow wyposażony w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, balkon lub taras. WYŻYWIENIE: 
śniadania w formie bufetu. PLAŻA: naturalna, żwirowa i kamienista, około 10-50 m, 
dostęp do plaży po schodach. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, centrum 
nurkowania. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,2 EUR/os/dzień. 
- płatna na miejscu. Ośrodek jest idealnym miejscem na spokojny wypoczynek.

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, 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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłata około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 470 PLN (dzieci do 12 lat 420 PLN)
  dowolna ilość dni pobytu.

  

10

Hotel Aminess Grand Azur 

POŁOŻENIE: w sosnowym lasku, około 1 km od centrum Orebić. WYPOSAŻENIE: re-
stauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf, taras, Wi-Fi na recepcji 
BEZPŁATNE, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, telefon, sejf, suszarka do 
włosów, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone SU mają okno fran-
cuskie. Pokój J. SUITE - bardziej przestronny 2-osobowy pokój z rozkładaną sofą 
odpowiednią dla 2 dzieci. Pokój 3(+0) BM - pokój 1 i 2-osobowy. WYŻYWIENIE: ALL 
INCLUSIVE Light - pełne wyżywienie w formie bufetu, konsumpcja lokalnych na-
poi alkoholowych i bezalkoholowych podczas posiłków (piwo, wino, woda, sok). 
PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 20 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na pla-
ży. SPORT: zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis 
stołowy, siatkówka plażowa, plac zabaw, boisko do gier zespołowych, sporty wodne. 
INFORMACJE DODATKOWE: usługi ALL INCLUSIVE Light obejmują również: animacje 
sportowe, animacje dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie (ograniczone ilości), 
tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, parking. W przypadku zmiany danych 
uczestnika na rezerwacji lub terminu zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana. 

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 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 łó-
żeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 470 PLN (dzieci do 12 lat 420 PLN)
  dowolna ilość dni pobytu.

*ZNIŻKA nie dotyczy pokoju 2(+0) BEST PRICE.

20

Hotel Komodor – Perna na www.vitkovicetours.pl 

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA PLAŻA DLA 

DZIECI
WI-FI
BEZPŁATNE

od 759 PLN/os.

CENA

od 1147 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Dziecko do 2 lat bez łóżka 
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2.*  

 
Dziecko do 7 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE
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CHORWACJA  >  WYSPA KORCZULA - KORCZULA

Hotel Port 9 

POŁOŻENIE: odnowiony hotel (dawniej 
Bon Repos), hotel typu pawilonowe-

go, położony w otoczeniu zieleni, około 2 km od starego miasta Korczula. WY-
POSAŻENIE: restauracja główna, aperitif bar, lobby bar, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
taras, bankomat, winda we wszystkich pawilonach, parking za opłatą 2 EUR/
dzień. 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 LUX - bardziej przestronny 
pokój 2-osobowy, z możliwością dostawki, francuski balkon. Pokój 2(+2) FAM-
ILY B -  dwie sypialnie 2-osobowe, każda z własna łazienką, pokój dzienny. Typ 
2(+2) JUNIOR SUITE B - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
dla 2 osób. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. PLAŻA: natural-
nie kamienista, żwirowa, płyty betonowe, około 150 m, prysznice na plaży. SPORT: 
zewnętrzny basen ze słodką wodą, 2x basen ze słoną wodą, plac zabaw, fitness, 
animacje, tenis stołowy, korty tenisowe, minigolf, możliwość wypożyczenia row-
erów. INFORMACJE DODATKOWE: leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ogran-
iczona ilość), na plaży za opłatą. Parking za dodatkową opłata około 2 EUR/
dzień - płatny na miejscu. Na zapytanie możliwy pobyt z małym psem (do 15 
kg) za dodatkową opłatą około 15 EUR/dzień, łóżeczko dziecięce – BEZPŁATNE.

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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 500 (dzieci do 12 lat 450 PLN)
  dowolna ilość dni pobytu. 

150 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

Hotel Marko Polo 

POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, około 700 m od zabytkowej części miasta Korczula.
WYPOSAŻENIE: klimatyzowana restauracja, aperitif bar, kawiarnia, kantor, bankomat, 
sejf, sala TV, sala konferencyjna, dancing na tarasie, przechowalnia rowerów. ZAK-
WATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-
-Fi, telefon, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, suszarka do włosów, balkon francuski, 
z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone SU są bardziej przestronne. Pokój 2(+2) 
J.SUITE - znajduje się na piętrze,  sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą. Pokój 2(+2) J.SUITE BM - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą z balkonem zorientowanym na stronę morską. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w for-
mie bufetu. PLAŻA: żwirowa, kamienista, około 50 m, prysznice na plaży. SPORT: 
zewnętrzny basen, basen dla dzieci, centrum wellness - wewnętrzny basen ze słodką 
wodą (nieczynny w lipcu i sierpniu), sauna fińska i turecka, jacuzzi, masaże, fitness, 
w pobliżu: korty tenisowe, minigolf, tenis stołowy, sporty wodne, możliwość wypoży-
czenia rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: pokoje BEST PRICE - ograniczona ilość. 
Parking za opłatą około 40 EUR/auto/tydzień (brak możliwości rezerwacji miejsc). 
Zniżka za wczesny zakup nie obowiązuje w przypadku rezerwacji pokoju 2(+0) Best 
Price. Na zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z małym psem 
(do 15 kg) za dodatkową opłatą około 15 EUR/dzień - płatne na miejscu.

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). MOŻLIWOŚĆ 
WYKUPIENIA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 500 (dzieci do 12 lat 450 PLN)
  dowolna ilość dni pobytu. 

50
DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA MOŻLIWY 

POBYT Z PSEM
WI-FI
BEZPŁATNE

DZIECKO 
GRATIS

od 1154 PLN/os.

CENA

od 1188 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 28.2.

- 10 % do 30.4.

Dziecko od 7 do 14 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE   
(w wybranym terminie)

POKOJE 
RODZINNE

ZNIŻKI

 - 15 % do 28.2.

- 10 % do 30.4.

Dziecko od 7 do 14 lat z 2 
dorosłymi – BEZPŁATNIE   
(w wybranym terminie)

Polecamy dla rodzin z dziećmi
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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, sejf, sala TV, winda, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, Wi-
Fi BEZPŁATNE, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. 
PLAŻA: żwirowa, piaszczysta, płyty betonowe, około 50 m. SPORT: Wellness & Spa: 
wewnętrzny i zewnętrzny basen ze słodką wodą, leżaki i parasole 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 DODATKOWE: parking przy hote-
lu BEZPŁATNY - na zapytanie lub 200 m od hotelu za opłatą około 30 HRK/dzień. 
Rezydent BPVT nie dojeżdża do Dubrownika (kontakt telefoniczny).

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.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

WELLNESS50 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN

CHORWACJA  >  DUBROWNIK 

Hotel Adriatic i Pokoje Adriatica  

50

POŁOŻENIE: hotel typu pawilonowego i pokoje, w jednej z najpiękniejszych zatok 
półwyspu Lapad, około 4 km od centrum Dubrownika. WYPOSAŻENIE: klimatyzowa-
na restauracja (położona powyżej plaży), aperitif bar, snack bar na plaży, kantor, 
sejf, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: 
klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon, TV-SAT, Wi-Fi, 
niektóre z możliwością dostawki. POKOJE: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, telefon. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: 
żwirowa, płyty betonowe, około 50 m, prysznice na plaży. SPORT: fitness, korty 
tenisowe, możliwość wynajęcia skuterów i rowerów, sporty wodne.INFORMACJE 
DODATKOWE: przed hotelem jest przystanek autobusowy - połączenie z centrum. 
Rezydent BPVT nie dojeżdża do Dubrownika (kontakt telefoniczny). Goście zak-
waterowani w pokojach Adriatica zgłaszają się na recepcję hotelu Adriatic. 
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.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

od 2560 PLN/os.

CENA
Hotel Adriatic

od 1273 PLN/os.

Pokoje Adriatica
od 1120 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 31.3.  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka i 
wyżywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 31.3.  

Hotel: dziecko od 7 do 12 lat 
z 2 dorosłymi – BEZPŁATNIE 
(w wybranym terminie). 
Pokoje: dziecko do 2 lat  
bez łóżka i wyżywienia  – 
BEZPŁATNIE

Dodatkowa zniżka 
5% na pobyty min. 
8 nocy w Hotelu 

Adriatic. 

+

WI-FI
BEZPŁATNE



Więcej informacji na www.vitkovicetours.pl  |  127

20

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: nowoczesny, luksusowy ho-
tel otwarty w 2015 roku, oddalony o 

około 15 minut jazdy od Dubrownika. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, 
kantor, sala konferencyjna, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking. ZAKWATEROWANIE: klimaty-
zowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, ekspres do kawy, 
telefon, sejf, suszarka do włosów, balkon, z możliwością dostawki. Pokoje Superior-
-boczna orientacja na stronę morską, pokoje Deluxe-bezpośredni widok na morze.  
WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia 2 posiłków w 
formie bufetu. PLAŻA: żwirowa, około 20 m. SPORT: zewnętrzny i wewnętrzny basen 
ze słodką wodą, basen dla dzieci, plac zabaw, wellness, sauna, masaże, fitness, korty 
tenisowe, sporty wodne, możliwość wypożyczenia rowerów i skuterów. INFORMACJE 
DODATKOWE: w dniu przyjazdu Klient zobowiązany jest zapłacić kartą kredytową 
kaucje w wysokości 1000 HRK, kwota ta blokowana jest przez hotelarza na 14 dni. 
Depozyt ten jest wykorzystywany na ewentualne wydatki klientów w hotelu. Opła-
ta klimatyczna około 1,4 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania, 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: 2 posił-
ków oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

Hotel Sheraton Dubrovnik Riviera 

CHORWACJA  >  CAVTAT

Hotel Croatia 

200

Polecamy dla wymagających POŁOŻENIE: w malowniczej zatoce, 
pośród lasku sosnowego, z widokiem na 

miasto Cavtat, około 20 km na południe od Dubrownika. WYPOSAŻENIE: restaurac-
ja, restauracja steak house, aperitif bar, snack bar, sala konferencyjna, salon fryzjer-
ski i kosmetyczny, taras, winda, sklepy, parking, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWA-
NIE: klimatyzowane pokoje 1,2- osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, 
minibar, suszarka do włosów, sejf, łącze internetowe, balkon. Pokoje CITY zoriento-
wane są na miasto, pokoje DELUXE zorientowane są na stronę morską, znajdują się 
na najwyższym piętrze. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: naturalna, 
żwirowo - kamienista, około 200 m, prysznice na plaży, w pobliżu plaża FKK. SPORT: 
zewnętrzny i wewnętrzny basen z morską wodą, basen dla dzieci, tenis stołowy, sau-
na, fitness, masaże, siatkówka plażowa, plac zabaw, sporty wodne. INFORMACJE DO-
DATKOWE: dla Klientów BEZPŁATNIE: sauna, fitness, leżaki i parasole przy basenie 
(ograniczona ilość), mini klub dla dzieci od 5 do 12 lat z obiadem (menu dziecięce). 
Pokoje CITY - sprzedaż na zapytanie. Opłata klimatyczna około 2 EUR/os./dzień - 
płatna na miejscu.

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.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

od 1579 PLN/os.

CENA

od 1498 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

- 10 % do 15.2.  

Dziecko do 2 lat na  
dostawce z 2 dorosłymi  
 – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

- 10 % do 28.2.  

 
Dziecko do 7 lat z 2  
dorosłymi – BEZPŁATNIE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN
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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 ilustracyjneSpokoj i duzo 
zieleni
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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 
Budva. WYPOSAŻENIE: kilka restauracji, bary, kawiarnie, sklepy, dancing na tarasie, 
parking, Wi-Fi BEZPŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV, telefon, suszarka do włosów, minibar, niektóre z balko-
nem. Apt. 2(+2) - bardziej przestronny pokój 2-osobowy, z możliwością dostawki 
dla dzieci do 12 lat (rozkładana sofa). Pokoje 4* dodatkowo wyposażone są w sejf. 
WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu w głównej restauracji. Możliwość wykupie-
nia ALL INCLUSIVE - śniadania, obiady, kolacje, lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe serwowane od 10:00 do 23:00, popołudniowe przekąski (ciastka). PLAŻA: 
2 km długa piaszczysto-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, sporty wodne. INFORMACJE DODATKOWE: po-
byt odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Młodzież może korzystać z boga-
tego życia nocnego, dorośli mogą wybierać z szerokiej oferty restauracji, sklepów i 
zabawy, dla osób starszych bliska odległość do plaży i możliwość wyboru z szero-
kiej oferty wycieczek fakultatywnych po Czarnogórze. Parking za opłatą około 4 
EUR/dzień - płatne na miejscu. 

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: usług ALL INCLUSIVE oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 500 PLN (dzieci do 12 lat 450 PLN), w terminie 8.6-15.6 i 14.9-21.9.
  dowolna ilość dni pobytu.

CZARNOGÓRA  >  BUDVA 

Komplex Slovenska Plaza +/

150ALL 
INCLUSIVE

DZIECKO 
GRATIS

POKOJE 
RODZINNE

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA

CENA

od 840 PLN/os.

  

  -15 % do 31.12.
  -10 % do 28.2.

    -5 % do 30.4.

  Dziecko do 2 lat bez łóżka i wyżywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Przy zakupie transportu 
lotniczego i zakwate-
rowania í proponujemy 
dodatkowe zniżki. 

Zniżka ta nie łączy się ze zniżką 
za wczesny zakup i nie dotyczy 
linii lotniczych WizzAir.

  –5 %  do dnia wylotu

SPECJALNE CENY 
LOTNICZE 

WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN
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CZARNOGÓRA  >  BECICI

Hotel Montenegro-Beach Resort 

50 WELLNESS

POŁOŻENIE: nowoczesny hotel, jest jednym z najlepszych na czarnogórskim wy-
brzeżu, w samym sercu Becici, połączony nadmorską promenadą o długości 
około 1,5 km z miastem Budva. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, kawiarnia i 
cukiernia, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, kantor, salon kosmetyczny i fryzjerski, 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: śni-
adania, 2 posiłki - w formie bufetu. Usługi ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie 
bufetu, do obiadu i kolacji lokalne lane 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: 
zewnętrzny i wewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, możliwość 
korzystania z usług wellness - jacuzzi, fitness, sauna, masaże, aerobik, animac-
je, bilard, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw, sporty wodne. INFORMACJE 
DODATKOWE: leżaki i parasole na plaży hotelowej BEZPŁATNE (ograniczona ilość).
CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki/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.

TRANSPORT: 

  7 nocy – 500 PLN (dzieci do 12 lat 450 PLN), w terminie 8.6-15.6 i 14.9-21.9.

  dowolna ilość dni pobytu. 

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE

Hotel Mediteran 

100

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, sa-
lon 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 możli-
wością dostawki i balkonem. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. 
Usługi All Inclusive – 3 posiłki w formie bufetu, konsumpcja lokalnych lanych napoi 
alkoholowych i bezalkoholowych od 8:00 do 23:00 (piwo, wino, woda, sok). PLAŻA: 
piaszczysto - żwirowa, 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 parasole przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona il-
ość), basen dla dzieci, w pobliżu: korty tenisowe, możliwość wypożyczenia row-
erów, sporty wodne, aquapark (otwarty 15.6.-15.9.). Wstęp do aquaparku dla gości 
hotelowych w podanym terminie BEZPŁATNY. Obowiązkowa dopłata za dziecko do 
2 lat - 5 EUR/dzień (łóżeczko dziecięce) - płatne na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, 2/3 posiłki/ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, opłatę re-
jestracyjną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpiec-
zenie 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.

TRANSPORT: 

  7 nocy – 500 PLN (dzieci do 12 lat 450 PLN), w terminie 8.6-15.6 i 14.9-21.9.
  dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

PLAŻA DLA 
DZIECI

ALL 
INCLUSIVE WELLNESSKLIMATYZACJA

od 1333 PLN/os.

CENA

od 1282 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.1.

- 10 % do 31.3.

 Dziecko do 2 lat bez łóżka  
i wyżywienia – BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

 - 15 % do 28.2.

- 10 % do 31.4.
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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 Szkodersk-
iego. Obszar ten jest największym, a zarazem najmłodszym ze wszystkich parków 
narodowych 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, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, suszarka do włosów, sejf, balkon. Niektóre pokoje 3-osobowe 
maja mini kuchnię. WYŻYWIENIE: śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. PLAŻA: 
żwirowa, piaszczysta, około 300 m, prysznice na plaży. SPORT: jjacuzzi, masaże, 
fitness, sauna, sporty wodne. 

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 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.

TRANSPORT: 

  7 nocy – 500 PLN (dzieci do 12 lat 450 PLN), w terminie 8.6-15.6 i 14.9-21.9.
  dowolna ilość dni pobytu.

DZIECKO 
GRATIS

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
PLAŻA DLA 
DZIECI

POŁOŻENIE: odnowiony hotel, położony przy plaży w miasteczku Sutomore, około 6 
km od historycznego miasta Bar. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, taras, win-
da, parking, Wi-Fi BEZPŁATNIE, w pobliżu promenada z restauracjami, kawiarniami 
i sklepami. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2,3-osobowe, z możliwością 
dostawki (rozkładany fotel), prysznic/wanna, WC, LCD-TV, telefon, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, suszarka do włosów, minibar, sejf, balkon. Dostawka na zapytanie. WYŻYWIENIE: 
śniadania, 2/3 posiłki w formie bufetu. PLAŻA: 1,5 km długa, piaszczysto - żwirowa, 
około 50 m, prysznice na plaży. Plaża hotelowa z serwisem plażowym - 2 leżaki i 
parasol około 10 EUR/dzień - płatny na miejscu. SPORT: zewnętrzny basen, leżaki i 
parasole przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), sporty wodne zgodnie z lo-
kalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: parking za opłatą około 7 EUR/dzień - płatny 
na miejscu. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/
dzień - płatne na miejscu

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.

TRANSPORT: 

  7 nocy – 500 PLN (dzieci do 12 lat 450 PLN), w terminie 8.6-15.6 i 14.9-21.9.
  7/14 nocy.

Hotel Sato 

KLIMATYZACJA50 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

BASEN 
ZEWNĘTRZNY

CZARNOGÓRA  >  PETROVAC / SUTOMORE

od 1159 PLN/os.

CENA

od 889 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 15 % do 31.12.

- 10 % do 31.4.

Dziecko do 7 lat bez łóżka     
– BEZPŁATNIE

ZNIŻKI

Dziecko do 2 lat bez  
łóżka i wyżywienia   
– BEZPŁATNIE
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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 
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Hotel Savica Garni  

POŁOŻENIE: odnowiony hotel, w pobliżu jeziora Bled. WYPOSAŻENIE: kawiarnie, res-
tauracje, kasyno, parking. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, sejf, balkon. Pokój 4(+1) B Family - 
dwa pokoje 2-osobowe, połączone drzwiami, z możliwością dostawki. WYŻYWIENIE: 
2 posiłki w formie bufetu. SPORT: Goście mogą korzystać z kompleksu basenów 
centrum spa w Hotelu Golf. Do dyspozycji jest także pole golfowe (18+9 dołków), 
pozostałe możliwości sportowe zgodnie z lokalna ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: 
opłata rejestracyjna około 1 EUR/os./pobyt, opłata klimatyczna około 3,3 EUR/os./
dzień - płatne na miejscu. Wstęp do kompleksu basenów Hotelu Golf - BEZPŁATNY. 
Obowiązkowa dopłata do kolacji sylwestrowej.

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%.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

SŁOWENIA  >  BLED / RADENCI  

DZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

Hotel Radin A  

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.ZAKWA-
TEROWANIE: komfortowo wyposażone pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, sejf, suszarka do włosów, minibar, szlafrok, Wi-Fi, niektóre z możliwością 
dostawki i balkonem. Pokój 2(+0) - około 16 m2 - mniejszy pokój z łóżkiem 160x180 
cm. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu. SPORT: kompleks 10 basenów o łącznej 
powierzchni 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 2 EUR/os./dzień - płatne na miejscu.

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%.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

od 488 PLN/os/
2 noce.

CENA

od 378 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

 - 10 % do 31.12.

   - 8 % do 28.2.

 Pierwsze dziecko do 6 lat  
na dostawce z 2 dorosłymi  
 - BEZPŁATNIE. 

ZNIŻKI

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

Grand Hotel Primus  i Bungalowy Primus 

WELLNESS

Polecamy dla rodzin z dziećmi POŁOŻENIE: około 1 km od centrum miasta, 
w pobliżu kąpielisk termalnych i Aquapar-

ku. Obiekt zawdzięcza swoją nazwę dzięki słynnemu rzymskiemu generałowi Mar-
kowi Antoniuszowi (Marcus Antonius Primus). Wyposażenie i wystrój hotelu o 
gwarantowanym wysokim standardzie usług, jakby odżyła historia i dziedzictwo 
imperium rzymskiego. WYPOSAŻENIE: restauracja, aperitif bar, bar przy basenie, 
klub nocny Gemina XIII, sala konferencyjna, sklep z pamiątkami, parking, garaż za 
opłatą około 5 EUR/dzień, sejf na recepcji, winda. ZAKWATEROWANIE: HOTEL: pokój 
2(+0) economy - około 20 m2 - mniejszy, klimatyzowany pokój 2-osobowy (łóżko 
160 cm), prysznic/wanna, WC. Typ 2(+1) B - około 26 m2 -  pokój 2-osobowy (łóżko 
180 cm), prysznic/wanna, WC, z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Typ 2(+2) 
B -Senior Suite - sypialnia 2-osobowa (łóżko małżeńskie lub 2 osobne), pokój dzi-
enny z rozkładaną sofą odpowiednia dla 2 dzieci do 12 lat, prysznic/wanna, WC. W 
każdym pokoju TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar, Wi-Fi. BUNGA-
LOWY: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon, TV-SAT, lodówka, taras, z 
możliwością 2 dostawek. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością 
dokupienia obiadów w restauracji głównej. SPORT: baseny z wodą termalną, o nazwie 
,,Vespasianus‘ - 1 zewnętrzny i kilka wewnętrznych basenów, basen dla dzieci, jacuzzi, 
centrum wellness Valens Augusta w stylowych wnętrzach - japońskie, indyjskie, roma-
ńskie, egipskie. Świat sauny Flavia - 9 rodzajów saun, nowoczesne centrum fitness, 
aerobik, golf, minigolf, boisko do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa, animacje 
dla dzieci, jazda konna, jazda na rowerze, windsurfing. Aquapark Ptuj- 12 zewnętrz-
nych i wewnętrznych basenów z wodą termalną, kilka zjeżdżalni, jacuzzi, podwodne 
masaże, sauny,okłady parafinowe i różne rodzaje terapii. INFORMACJE DODATKOWE: 
opłata rejestracyjna około 1 EUR/os./pobyt, opłata klimatyczna około 2,5 EUR/os./
dzień - płatne na miejscu. Wstęp do Aquapark Ptuj BEZPŁATNY.

DZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA

ZEWNĘTRZNY 
BASEN

WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

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

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

CENA

od 449 PLN/os.

CENA
Bungalowy

od 378 PLN/os./
2 noce

Hotel
od 486 PLN/os./

2 noce

  

  -10 % do 31.12.
      -8 % do 28.2.  

   Pierwsze dziecko do 6 lat na dostawce z 2 dorosłymi   
- BEZPŁATNIE. 

ZNIŻKI
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SŁOWENIA  >  MORAVSKE TOPLICE

Hotel Termal  

POŁOŻENIE: hotel znajduje się w samym sercu Morawskich Toplic, które są jednym 
z najbardziej znanych kąpielisk termalnych na Słowenii, w pobliżu pola golfowego. 
WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sklep z pamiątkami, parking, Wi-Fi na recepcji BEZ-
PŁATNE. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV -SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, z możliwością dostawki, niektóre z 
balkonem. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obia-
dów w Hotelu Ajda. 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 lecznic-
ze takie jak elektroterapia, magnetoterapia, masaże lecznicze i kąpiele), boisko do 
gier zespołowych - siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, korty do tenisa 
i badmintona, możliwość wypożyczenia rowerów, animacje, aerobik. INFORMACJE DO-
DATKOWE: opłata rejestracyjna 1 EUR/os./pobyt, opłata klimatyczna około 1,3 EUR/
os./dzień - płatne na miejscu. 

CENA ZAWIERA: nocleg, śniadania/2 posiłki, nieograniczony wstęp na baseny, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Moż-
liwość przedłużenia pobytu o dowolną liczbę dni. Zakwaterowanie na jedną noc z 
dodatkową opłatą w wysokości 10%.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy – 400 PLN (dzieci do 12 lat 350 PLN).
  dowolna ilość dni pobytu.

Ap. Trobentica i bungalowy Termal  / 

Bungalowy

POŁOŻENIE: apartamenty w środku śródkrajowego uzdrowiska Moravske Toplice, 
należy do najbardziej znanych w Słowenii. Położone są w bliskiej odległości od pola 
golfowego i parku wodnego Terme 3000. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sklep z 
pamiątkami, parking. ZAKWATEROWANIE: APARTAMENTY: Apt. 2(+1) - sypialnia 
2-osobowa na antresoli, pokój dzienny z możliwością dostawki, aneks kuchenny, 
TV-SAT, prysznic/wanna, WC, taras. BUNGALOWY: bungalowy 2(+1) - sypialnia 
2-osobowa z możliwością dostawki (odpowiednia dla dziecka do 12 lat), prysznic/
wanna, WC, TV-SAT. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupi-
enia obiadów w hotelu Termal. SPORT: Aquapark - Terme 3000 cechy wodne 
(zjeżdżalnie z efektami audio i wideo, zjeżdżalnie, wodospady, dysze masażowe, 
świat saun, riviera dziecięca) Termalium Spa (masaże, kąpiele, inhalacje, usługi 
kosmetyczne, pedicure, manicure, zabiegi terapeutyczne takie jak elektroterapia, 
terapia magnetyczna, masaż leczniczy i łaźni), boisko do gier zespołowych - si-
atkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, korty tenisowe i badmintonowe, 
możliwość wypożyczenia rowerów, animacje, aerobik. INFORMACJE DODATKOWE: 
goście mają nieograniczony dostęp do Aquaparku Terme 3000 z 22 zewnętrzny-
mi i wewnętrznymi basenami o całkowitej powierzchni wodnej 5000 m2. Opłata 
rejestracyjna 1 EUR/osoba/pobyt, opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os/dzień - 
płatne na miejscu.

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%.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

WELLNESSDZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WEWNĘTRZNY
BASEN

DZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA ZEWNĘTRZNY 

BASEN
WEWNĘTRZNY
BASEN

WI-FI
BEZPŁATNE

ZNIŻKI

- 10 % do 31.12.

   - 8 % do 28.2.

   
Dziecko do 6 lat na dostawce 
z 2 dorosłymi - BEZPŁATNIE.

ZNIŻKI
- 10 % do 31.12.

   - 8 % do 28.2.

 RODZINNY BONUS: dziecko do 
12 lat BEZPŁATNIE + dziecko 
do 6 lat na wspólnej dostawce 
BEZPŁATNIE (w wybranych 
terminach).

od 450 PLN/os./
2 noce

CENA
Apartamenty

od 468 PLN/os./
2 noce

Mobilne domki 
od 398 PLN/os./

2 noce

CENA
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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: Rzym (2 654 215 obywateli)
Najwyższy szczyt: Mont Blanc 4 810 m. n. m.

WŁOCHY
Wspaniałe piaszczyste plaże i najlepsza kuchnia 

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, 1 miejsce parkingowe dla każdego apartamentu. ZAKWATEROWANIE: 
klimatyzowane apartamenty: typ 4 AP (H4 - na parterze, 2H4 - na 1 piętrze) - sypi-
alnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana sofą dla 2 osób. Typ 5H AP na parter-
ze - sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób (H5 AP - po 
schodach poniżej parteru). Typ I6 AP na 1 piętrze -  dwie sypialnie 2-osobowe (jed-
na przy schodach na piętro), pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Typ I7 AP 
na 1 piętrze - sypialnia 3-osobowa, sypialnia 2-osobowa (przy schodach na piętro), 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. W każaym apartamencie wyposażony 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE (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 spor-
towe zgodnie z lokalną ofertą. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 
1 EUR/os./dzień, sprzątanie końcowe apartamentu około 48 EUR/pobyt, kaucja 
zwrotna około 100 EUR/apartament (u osób do 26 lat - 300 EUR) - płatne na mie-
jscu. UWAGA: sprzątanie apartamentu nie obejmuje kuchni. Ręczniki nie są częścią 
apartamentu i należy zabrać ze sobą własne.

CENA ZAWIERA: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel, 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: uubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

   7/14 nocy. 

800 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

Rezydencja Antonella  

POŁOŻENIE: niedaleko znanego placu Piazzale Zenith, 250 m od centrum Bibione.  
WYPOSAŻENIE: winda, parking, w pobliżu: rest auracje, sklepy, bary, kawiarnie, pi-
zzerie, wesołe miasteczko. ZAKWATEROWANIE: typ B2+2 AP - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Typ A4+2 AP - dwie sypialnie 2-osobo-
we, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy apartament wyposażony 
w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon. WYŻYWIENIE: własne. PLAŻA: 
piaszczysta, około 300 m, z łagodnym zejściem do morza, prysznice i WC na plaży. 
Serwis plażowy - 1x parasol, 1x leżak i 1x krzesło na apartament BEZPŁATNIE, 
w terminie do 20.6 i od 5.9, w pozostałych terminach za opłatą około 60 EUR/
tydzień. SPORT: ścieżki rowerowe, możliwość jazdy na rolkach, jogging na plażowej 
promenadzie, w pobliżu: możliwość wypożyczenia rowerów, skuterów i samochodów, 
korty tenisowe (około 12 EUR/godz.), minigolf, kręgle. INFORMACJE DODATKOWE: opła-
ta klimatyczna około 1 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Ręczniki i pościeli nie są 
częścią wyposażenia - możliwość wypożyczenia pościeli około 7 EUR/os., sprząta-
nie końcowe apartamentów goście przeprowadzają sami, możliwość wykupienia na 
miejscu za opłatą - typ B2+2 AP około 40 EUR/pobyt, typ A4+2 AP około 50 EUR/
pobyt, zwrotna kaucja 100 EUR/apartament. Możliwy pobyt z małym psem na 
zapytanie około 30 EUR/tydzień. Dopłata za klimatyzację około 35 EUR/tydzień. 

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 rezygnacjiTNS

TRANSPORT: 

 7/14 nocy.

od 279 PLN/os.

CENA

od 249 PLN/os.

CENA

300 ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

KLIMATYZACJA MOŻLIWY 
POBYT Z PSEM

od 279 PLN/os.

CENA

od 249 PLN/os.

CENA
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Hotel Bolivar  

70

POŁOŻENIE: odnowiony hotel, w pobliżu centrum miasta, 250 m od Piazza Marina 
i tylko 70 m od plaży. WYPOSAŻENIE: w pobliżu: restauracje, bary, supermarkety, 
pizzerie, kawiarnie, Luna Park Adriatico, parking BEZPŁATNY. taras, winda, sala 
TV, kawiarenka internetowa, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, parking (ograniczona 
liczba miejsc), w pobliżu: wiele sklepów, restauracji, pizzerii, barów i kawiarni. 
ZAKWATEROWANIE: pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, mini 
lodówka, sejf, balkon, z możliwością 2 dostawek (może to być łóżko piętrowe). 
Łóżeczko dla dziecka - BEZPŁATNIE na zapytanie. Klimatyzacja za dodatkową 
opłatą - na zapytanie. WYŻYWIENIE: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
wybór z menu, bufet sałatkowy. PLAŻA: piaszczysta, około 70 m, z łagodnym ze-
jściem do morza, serwis plażowy - 1x parasol, 1x leżak i 1x krzesło/pokój - BEZ-
PŁATNIE. SPORT: basen, minigolf, w pobliżu Aqualandia, sporty wodne na plaży. 
INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1 EUR/os./dzień. - płatna na 
miejscu. UWAGA: zakwaterowanie w Hotelu Bolivar 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.
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). MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA: klimatyzacji 
oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy. 

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA

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). ZAKWATEROW-
ANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, 
balkon, z możliwością 2 dostawek (może być łóżko piętrowe). WYŻYWIENIE: 2 posiłki 
- śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z 3 menu z bufetem sałatkowym, 
z możliwością dokupienia obiadów. PLAŻA: piaszczysta, około 50 m, z łagodnym 
zejściem do morza, prysznice i WC na plaży, serwis plażowy - 1x parasol i 2x leżak/ 
pokój - BEZPŁATNIE. SPORT: zewnętrzny basen, basen dla dzieci ze zjeżdżalnią, 
sporty wodne na plaży, możliwość wypożyczenia rowerów (BEZPŁATNIE), tury-
styka piesza. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1 EUR/os./dzień 
- płatna na miejscu. 

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.

TRANSPORT: 

   7/14 nocy. 

WŁOCHY >  LIDO DI JESOLO

ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN50

Pozostałe obiekty sprawdź na www.vitkovicetours.pl

od 369 PLN/os.

CENA

od 1839 PLN/os.

CENA

od 1208 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

  - 5 % do 31.3.  

 
Dziecko do 2 lat bez łóżka i 
wyżywienia - BEZPŁATNIE. 

KLIMATYZACJA WI-FI
BEZPŁATNE

ZEWNĘTRZNY 
BASEN
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Inne hotele i apartamenty we Włoszech 
na www.vitkovicetours.pl  

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 (ograniczona liczba miejsc). ZAKWATEROWA-
NIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do 
włosów, minibar, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon, z możliwością 2 dostawek (może 
to być łóżko piętrowe). Na zapytanie łóżeczko dziecięce za opłatą. WYŻYWIENIE: 2 
posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje wybór z menu, bufet sałatkowy, 
woda i wino stołowe w cenie, z możliwością dokupienia obiadów - wybór z menu.  
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 300 metrów od basenu i zjeżdżalni kompleksu Diamanti Beach Village; Aqua-
park Atlantica oddalony jest o około 3 km; tenis stołowy, możliwość wypożyczenia 
rowerów. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 1,5 EUR/os./dzień - 
płatna na miejscu. Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 3 EUR/dzień 
- płatne na miejscu.

CENA ZAWIERA: nocleg, 2 posiłki, wstęp na basen i zjeżdżalnie kompleksu Diamanti 
Beach Village (w terminie 15.6.- 7.9.), 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.

TRANSPORT: 

  7/14 nocy.

WŁOCHY  >  CESENATICO

Hotel David  Hotel Rondinella 

POŁOŻENIE: bezpośrednio przy plaży w południowej części nadmorskiego kurortu 
Cesenatico, zaledwie 35 km od San Marino. WYPOSAŻENIE: recepcja, restauracja, 
zewnętrzny taras. ZAKWATEROWANIE: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, telefon, sejf, minibar, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, balkon, z możliwością 2 dostawek (może to być łóżko piętrowe). Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za opłatą. WYŻYWIENIE: 2 posiłki w formie bufetu, woda i wino 
stołowe do obiadokolacji zawarte w cenie. Możliwość dokupienia obiadów w for-
mie bufetu. PLAŻA: szeroka, piaszczysta, 6 km długa, leżaki i parasole na plaży 
za opłatą. SPORT: zewnętrzny basen z jacuzzi, leżaki dostępne w ograniczonej iloś-
ci. INFORMACJE DODATKOWE: opłata klimatyczna około 2 EUR/os./dzień - płatna na 
miejscu. Parking niestrzeżony za opłatą około 8 EUR/dzień, zadaszony parking za 
opłatą około 12 EUR/dzień - płatne na miejscu (ograniczona liczba miejsc). Możliwy 
pobyt z małym psem za dodatkową opłatą około 15 EUR/dzień.

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.

TRANSPORT: 

   dowolna ilość dni pobytu.

20 350ODLEGŁOŚĆ 
OD MORZA KLIMATYZACJA WI-FI

BEZPŁATNE
ZEWNĘTRZNY 
BASEN

DZIECKO 
GRATIS KLIMATYZACJA ODLEGŁOŚĆ 
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WI-FI
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od 1229 PLN/os.

CENA

ZNIŻKI

Dziecko do 9 lat na 1. 
dostawce – BEZPŁATNIE
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Ogólne Warunki Sprzedaży, Uczestnictwa, Zakresu i Ja-
kości Obsługi VÍTKOVICE TOURS s.r.o. Sp. z o.o. oddział w 
Polsce (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa). 
Poniższe Ogólne Warunki Uczestnictwa mają zastoso-
wanie do wszystkich wycieczek, pobytów, powiązanych 
usług turystycznych i innych usług turystycznych organi-
zowanych przez VÍTKOVICE TOURS s.r.o. Sp. z o.o. oddział 
w Polsce (zwanym dalej BPVT lub Organizator). Prawa i 
obowiązki klienta oraz BPVT określone w niniejszych wa-
runkach w związku z podróżą stosuje się odpowiednio do 
świadczenia połączonych usług turystycznych. Integralną 
częścią niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa 
jest potwierdzenie Ubezpieczenia od upadłości BPVT. 
Integralna częścią Warunków Uczestnictwa są również 
Ważne Informacje zawarte w treści Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa. Klient jest zobowiązany do zapoznania się 
z informacjami przekazanymi przez BPVT dla danego rod-
zaju podróży. Poniższe warunki uczestnictwa stanowią 
integralną część Umowy o ŚWIADCZENIE USŁUG TU-
RYSTYCZNYCH/ O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
pomiędzy Klientem, a BPVT. 

I ZAWARCIE UMOWY
Stosunek umowny pomiędzy BPVT, a klientem powstaje 
na podstawie podpisanej przez klienta umowy turysty-
cznej, jej potwierdzeniu przez BPVT i uiszczeniu wpłaty 
na konto BPVT przez klienta.
Klient otrzymuje umowę turystyczną, którą po podpisa-
niu prześle poczta lub w formie elektronicznej do BPVT 
i wpłaci zaliczkę w czasie wskazanym na umowie.  W tym 
momencie umowa staje się ważna, a Klient oświadcza 
ponadto, że:
(a) zapoznał się i uznał Ogólne Warunki Uczestnictwa.
(b) otrzymał dowód Ubezpieczenia od upadłości organi-
zatora,
c) został mu przekazany odpowiedni formularz zgodnie z 
dyrektywą nr. 122/2018 Sb., w sprawie wzorów formu-
larzy dla różnych typów wycieczek i usług związanych z 
podróżą,
d) został on poinformowany  o wymogach paszportowych 
i wizowych dla danej podróży, w tym przybliżonych 
terminów wiz, a także otrzymał informacje o wymaga-
nych szczepieniach i ogólnych warunkach dotyczących 
zdrowia. 
e) otrzymał kontakt do lokalnego przedstawiciela orga-
nizatora,
(f) jest uprawniony do zawarcia umowy, nawet na korzyść 
innych pasażerów; jeżeli klient zawiera umowę w imieniu 
osób poniżej 18 lat, potwierdza, że jest opiekunem pra-
wnym, albo że ma zgodę uczestnictwa małoletniego w 
podróży i, że zgadza się z jego uczestnictwem w wybranej 
podróży. 
g), że zapoznał się  on ze wszystkimi istotnymi informacja-
mi, dotyczącymi poszczególnych obiektów, które oferuje 
BPVT. 
BPVT świadczy swoje usługi wszystkim zainteresowanym 
stronom, bez ograniczeń, osoby poniżej 15 roku życia 
mogą korzystać z usług w towarzystwie osoby w wieku 
powyżej 18 lat i osób powyżej 15 i młodszych niż 18 lat 
za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych. Katalogi 
wycieczek są wydawane z wyprzedzeniem. Dlatego BPVT 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian przed 
zawarciem Umowy, o zmianach dotyczących usług i cen 
końcowych wymienionych w katalogu wycieczki. W pr-
zypadkach, gdy dane na umowie różnią się od informacji 
zawartej w katalogu, wiążące są dane zawarte na umowie 
potwierdzonej przez BPVT. BPVT zastrzega sobie prawo 
do modyfikowania / udoskonalania danych i informacji 
podczas ważności katalogu.

II  WARUNKI CENOWE 
Ceny są cenami umownymi pomiędzy BPVT, a Klientem.. 
Ceną ostateczną jest cena znajdująca się w Umowie turys-
tycznej, która została potwierdzona przez organizatora. 
Cena zawiera podatek VAT. Klient  powinien wiedzieć, 
że w przypadku niektórych cen nie zawierają one opłat 
klimatycznych, które Klient zobowiązany jest opłacić na 
miejscu. Cena imprezy jest obliczona na podstawie obow-
iązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Ceny są cena-
mi umownymi pomiędzy BPVT z jednej strony, a klientem 
po drugiej stronie. Co zawierają ceny podane jest przy 
każdym poszczególnym obiekcie.. BPVT jest upoważniony 
do 20 dni przed rozpoczęciem podróży do podwyższenia 
ceny podróży z tytułu zmian kosztów transportu, wzrostu 
opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie 
usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe 

w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu waluty 
stanowiącej podstawę obliczenia ceny imprezy.
 Sposoby obliczenia podwyżki cen wycieczki:
a) wzrost cen transportu w tym paliwa proporcjonalnie, 
do ceny która przypada na jednego klienta, gdy ogólny 
wzrost cen dla tej przyczyny, podzielony jest przez cał-
kowitą liczbę klientów danej podróży.
b) wzrost podatków, opłat lub innych podobnych trans-
akcji lub rekompensat pieniężnych z usług turystycznych 
świadczonych na podstawie umowy przez osoby trzecie, 
które są bezpośrednio zaangażowane w dostarczanie 
usług, w tym płatności związanych z transportem propor-
cjonalnie do płatności za osobę.
c) wzrost kursu korony czeskiej, euro, dolara stosowa-
nego przy ustalaniu ceny podróży, kwocie odpowiadają-
cej wysokości procentowej zmiany wysokości cen usług 
płatnych w walucie obcej. Decydujący dzień, gdy cena 
została ustalona jest wymieniony w katalogu, cenniku lub 
w formie oferty wycieczki. 
Takie zmodyfikowane ceny wycieczki obowiązują z dniem 
ogłoszenia korekt cenowych i stosuje się do wszystkich 
usług, które klient już zamówił i które są zawarte w osta-
tecznej cenie ustalonej w umowie turystycznej. Pisemne 
powiadomienie o wzrostach cen BPVT wysyła klientowi 
co najmniej 20 dni przed wyjazdem.
Jeśli BPVT zmuszone jest przez okoliczności zewnętrzne 
podnieść ostateczną cenę wyjazdu w innych niż wyżej 
wymienionych przypadkach, lub jeżeli cena wycieczki 
musi zostać zwiększona o ponad 8%, BPVT zaproponuje 
klientowi zmianę umowy. Jeżeli klient nie zgadza się na 
zmianę umowy, ma on prawo do wypowiedzenia umowy w 
ciągu 5 dni od momentu zaproponowanej zmiany umowy. 
Jeśli klient nie wycofa się z umowy w określonym terminie 
wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Gdy następuje 
zmiana zakwaterowania na żądanie klienta cena może być 
ustalana indywidualnie z kontrahentem i może nastąpić 
podwyższenie cen w stosunku do cen katalogowych zwią-
zana z krótkim terminem przyjazdu lub wyczerpaniem 
miejsc zamówionych przez BPVT. Wszelkie promocje lub 
obniżki cen jakie wprowadziło BPVT po dacie zawarcia 
podróży między BPVT a klientem, nie daje klientowi 
prawa do żądania dodatkowych świadczeń w obniżonych 
cenach.
Jeśli dojdzie pomiędzy zawarciem umowy, a wyjazdem do 
zmniejszenia kosztów, klient ma prawo do obniżenia ceny.
Sposoby obliczania obniżki cen wycieczki:
a) zmniejszenie ceny transportu włącznie z proporcjo-
nalnie, do ceny która przypada na jednego klienta, gdy 
ogólny wzrost cen dla tej przyczyny, podzielony jest przez 
całkowitą liczbę klientów danej podróży.
b) zmniejszenie podatków, opłat lub innych podobnych 
transakcji lub rekompensat pieniężnych z usług turysty-
cznych świadczonych na podstawie umowy przez osoby 
trzecie, które są bezpośrednio zaangażowane w dostar-
czanie usług, w tym płatności związanych z transportem 
proporcjonalnie do płatności za osobę.
c) obniżenie kursu korony czeskiej, euro, dolara stosowa-
nego przy ustalaniu ceny podróży, kwocie odpowiadają-
cej wysokości procentowej zmiany wysokości cen usług 
płatnych w walucie obcej. Decydujący dzień, gdy cena 
została ustalona jest wymieniony w katalogu, cenniku lub 
w formie ofert wycieczek.
W przypadku obniżenia ceny organizator ma prawo do 
odliczenia kosztów administracyjnych od kwoty podlega-
jącej zwrotowi do klienta. Na życzenie klienta organizator 
musi udokumentować rzeczywiście poniesione koszty 
administracyjne.

III  WARUNKI PŁATNOŚCI 
Organizator ma prawo żądać zapłaty całości ceny przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, a Klient ma obow-
iązek do zapłaty ceny wyjazdu przed jego rozpoczęciem. 
W dniu zawarcia Umowy turystycznej o udział w impre-
zie turystycznej Klient zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Organizatora zaliczki nie przekraczającej 30% ceny 
imprezy (na więcej niż 30 dni przed wyjazdem), ewentual-
nie innej kwoty ustalonej przez Organizatora. Pozostałą 
kwotę Klient zobowiązany jest uiścić najwcześniej w 30 
dniu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przy-
padku nie dotrzymania terminów zapłaty BPVT ma prawo 
do anulowania wycieczki i pobrania od Klienta opłaty za 
anulację zgodną z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. 
Ewentualne zwroty lub nadpłaty są dokonywane na ra-
chunek, z którego zostały zrealizowane. Dniem zapłaty 
jest dzień, w którym środki znalazły się na koncie Orga-
nizatora. W przypadku, gdy ostateczna cena podróży 

wskazana w umowie podróży obejmuje ubezpieczenie 
należy  zapłacić również za ubezpieczenie. Jeżeli zawarcie 
Umowy turystycznej następuje na mniej niż 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy, Klient zobowiązany jest do zapła-
ty jednorazowo pełnej 100% kwoty w dniu podpisania 
Umowy turystycznej.Za wpłatę w terminie należy uznać 
datę, w której BPVT fizycznie otrzymuje na konto lub 
gotówką  pieniądze za umowę. W przypadku zamówienia 
wycieczki na czas krótszy niż 14 dni przed wyjazdem kli-
ent ma obowiązek zapłacić natychmiastowo za wyjazd w 
biurze gotówką lub przelewem i odesłać do biura potwier-
dzenie przelewu. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiąza-
nia Umowy z Klientem, którego wpłaty nie zostaną przez 
niego zrealizowane w ustalonych terminach, przy czym 
Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych 
z rozwiązaniem Umowy turystycznej. Jeżeli Klient przed 
dniem rozpoczęcia imprezy nie uiści 100% ceny nie ma 
prawa do rozpoczęcia imprezy turystycznej. Dowód za-
kwaterowania (Voucher) zostanie przekazany klientowi 
po  wpłaceniu 100% całkowitego kosztu wycieczki. Jeżeli 
klient (osoba fizyczna) odstąpi od umowy turystycznej, 
na którą klient (osoba fizyczna) otrzymał składkę od 
pracodawcy, a pracodawca wpłacił kwotę finansową na 
rachunek BPVT, BPVT zwróci kwotę pracodawcy po od-
liczeniu kosztów anulacji.

IV ZNIŻKI
Zniżki są udzielane od cen podstawowych tzn. ceny 
podstawowej za pobyt (nie usług opcjonalnych - usługi 
lotnicze i autokarowe, usługi zakupione dodatkowo, jako 
dodatek do posiłków, itp). Wszystkie rabaty mogą być 
stosowane tylko przy rezerwacji pobytu przed zawarciem 
umowy i nie można powoływać się na nie po podpisaniu 
umowy. Przy zniżkach dla pracownika lub członka klubu 
konieczne jest wykazanie dowodu członka lub pracowni-
ka, należy również przedłożyć certyfikat przed zawarci-
em umowy. Zniżki dla dzieci na dostawkach łóżkach są 
przyznawane w zależności od wieku dzieci w kolejności 
od najstarszego do najmłodszego, dzieci nie mogą być 
umieszczane na podstawowym łóżku w pokoju, gdzie łó-
żka mogą być zajmowane przez osoby dorosłe. Zniżki dla 
dzieci zależą od kontrahenta danego obiektu. Decydujące 
znaczenie dla stosowania tych zniżek jest osiągnięty wiek 
dziecka, a liczba dorosłych z dzieckiem w pokoju minimal-
nie 2 osoby (płacą pełną cenę). Gdy dziecko przekroczy 
granicę wieku ważną dla danej zniżki podczas trwania 
imprezy będzie ona traktowana jak gdyby limit ten został 
osiągnięty przed rozpoczęciem wycieczki. Zniżki dla 2 lub 
więcej dzieci zakwaterowanych razem z 1 osobą dorosłą 
lub zniżki dla dzieci przebywających w oddzielnym po-
mieszczeniu - informacje w BPVT. Jeśli w obiekcie podana 
jest cena rodzinna, jest ważna tylko dla 4 osób. Nie ma 
dalszych zniżek na tę rodzinną cenę. Warunki uzyskania 
EXTRA ZNIŻKI: Zniżkę można łączyć ze zniżkami FIRST MI-
NUTE. Zniżka zostanie przyznana tylko w przypadku, gdy 
będzie dotyczyła wyjazdu o tej samej lub niższej wartości. 
Extra zniżki nie należy łączyć ze zniżkami stałego klienta 
nie dotyczy ona również ofert Last Minute oraz innych 
specjalnych zniżek. 

V ZMIANY USŁUG, ODSTĄPIENIE UMOWY, ODWOŁANIE 
IMPREZY TURYSTYCZNEJ  
Organizator, może przed rozpoczęciem imprezy turysty-
cznej z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne 
warunki Umowy turystycznej z Klientem przy czym powi-
nien niezwłocznie powiadomić o tym klienta w formie pi-
semnej. Istotne warunki umowy wymienione są w ustawie 
2527. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie nie 
później niż w terminie 5 dni poinformować Organizatora, 
czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy turystycznej 
albo odstępuje od Umowy turystycznej za natychmias-
towym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń  i bez 
obowiązku zapłaty kary umownej. 
BPVT ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
a) liczba osób zarejestrowanych na wyjazd jest mniejsza 
niż liczba minimalna określona w umowie, a organiza-
torzy ogłosił decyzję o rezygnacji z podróży do klienta w 
terminie określonym w umowie, która nie powinna być 
mniejsza niż:
i) dwadzieścia dni przed wyjazdem dot. Podróży trwa-
jących dłużej niż sześć dni,
ii) na siedem dni przed wyjazdem dot. podróży trwa-
jących od dwóch do sześciu dni.
iii) czterdzieści osiem godzin przed rozpoczęciem podró-
ży w przypadku podróży trwającej krócej niż dwa dni, lub
b) gdy siła wyższa uniemożliwia spełnienie tego obow-

iązku w przypadku nieuniknionych okoliczności i odwoła 
podróż niezwłocznie przed rozpoczęciem wycieczki.
Organizator w tych przypadkach zwróci klientowi wszy-
stkie dokonane wpłaty, ale nie wypłaca klientowi odsz-
kodowania. 
Jeśli klient nie wycofa się z umowy w terminie 5 dni od 
dnia otrzymania informacji o zmianie umowy, zrozumiałe 
jest, że ze zmianą się zgadza. BPVT ma prawo wypowie-
dzieć umowę najpóźniej 21 dni przed wyjazdem jeżeli nie 
została uzbierana minimalna liczba klientów przy wyci-
eczkach autokarowych, tj.:
a) 35 osób płacących pełną cenę katalogową transportu 
autokarowego do 48 miejsc,
b) 45 osób płacących pełną cenę katalogową za transport 
autokarowy do 60 miejsc,
c) 50 osób płacących pełną cenę katalogową transportu 
lotniczego do 78 miejsc,
d) 100 osób płacących pełną cenę katalogową transportu 
lotniczego o pojemności powyżej 132 miejsc.
Dla innych wycieczek BPVT zastrzega sobie prawo do 
odwołania imprezy, jeśli nie osiągnięto minimalnej liczby 
uczestników określonych w ofercie. BPVT przy odwołaniu 
podróży ma obowiązek poinformować klienta na piśmie 
najpóźniej 21 dni przed wyjazdem. W takim przypadku 
klient ma prawo do pełnego zwrotu bez dalszego odszko-
dowania. Jeśli nie doszło do spełnienia pełnego programu 
lub niektórych usług z winy BPVT podczas pobytu, klient 
ma prawo do odszkodowania tylko do kwoty zaległych 
usług poza roszczeń, o których mowa w artykule VIII. 
BPVT zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny 
przyjazdu i wyjazdu, miejsca wyjazdu, w przypadku nie-
osiągnięcia minimalnej liczby 10 uczestników z danego 
miejsca wyjazdu (w wyjątkowych przypadkach, na kilka 
godzin przed planowanym wyjazdem). W tym przypadku 
BPVT bierze na siebie koszty biletu autokarem lub pocią-
giem 2 klasy nowego najwcześniejszego miejsca wsiada-
nia lub wysiadania, o którym BPVT natychmiast powia-
domi klienta podczas dokonywania tej zmiany. Jeśli klient 
chce dojechać na miejsce za pośrednictwem własnego sa-
mochodu, jest on uprawniony do zwrotu kosztów paliwa 
tylko do wartości biletów autokarowych lub biletów kole-
jowych 2 klasy. Ponadto BPVT zastrzega sobie prawo do 
zmiany trasy i czasowej zmiany programu z powodu siły 
wyższej, z powodu decyzji władz publicznych, które mają 
bezpośredni i pośredni wpływ na obliczenie ceny podró-
ży, lub z powodu nadzwyczajnych okoliczności (niepewna 
sytuacja polityczna i wojskowa w odwiedzanym kraju ), 
strajki, ruch drogowy, problemy i zepsucia pojazdów, 
nieszczęścia i inne okoliczności, na które BPVT nie może 
mieć wpływu. BPVT nie ponosi odpowiedzialności za 
konsekwencje i szkody wynikające ze zmiany programu 
i kosztu podróży w wyżej wymienionych przypadkach. 
BPVT również nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie 
podróży i zmianę programu podróży, trasy i usług z powo-
du działania siły wyższej. W takim przypadku BPVT może 
świadczyć usługi wyłącznie zgodnie ze swoimi możliwoś-
ciami. W przypadku odwołania ze względu na działanie 
siły wyższej, BPVT gwarantuje klientowi zwrot pieniędzy 
zapłaconych przez klienta na rzecz BPVT.

VI  ZMIANA UMOWY ZE STRONY KLIENTA  
 1. Zmiana terminu imprezy, miejsca imprezy lub rodza-
ju zakwaterowania albo rodzaju transportu w Umowie 
turystycznej na podstawie pisemnego wniosku Klienta 
zostanie przeprowadzona ze strony  Organizatora, jeżeli 
istnieją realne warunki dla tej zmiany. Wnioski Klienta 
dotyczące zmiany Umowy obowiązują dopiero po pi-
semnym potwierdzeniu przez Organizatora. Klient ma 
obowiązek uiszczenia za zmianę terminu imprezy, zmianę 
miejsca imprezy, zmianę rodzaju zakwaterowania lub zmi-
anę rodzaju transportu w Umowie turystycznej ze strony 
Klienta kwoty 150 PLN za każdą uczestniczącą osobę 
włącznie z dziećmi, jeżeli Klient przeprowadzi tę zmianę 
w okresie 30 i więcej 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 rozpo-
częciem korzystania z usług, taka zmiana uważana jest 
za odstąpienie od Umowy ze strony Klienta na podstawie 
punktu VII. Wyżej wymienione warunki wynikają ze ściśle 
określonych warunków dotyczących zmian i anulowania 
ze strony podmiotów świadczących zakwaterowanie. 
Określając ilość dni przy zmianie do określonej liczby dni 
zalicza się również dzień, w którym doszło do doręczenia 
oznajmienia o zmianie Organizatora. Do liczby dni nie za-
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licza się dnia, w którym ma zostać świadczona pierwsza 
usługa (odlot, odjazd lub początek imprezy, pobytu).  
2. Zmianę danych osobowych, zmianę adresu Klienta, da-
nych klienta, lub zmianę uczestnika, Klient musi oznajmić 
pisemnie Organizatorowi. Liczy się dzień  udokumentowa-
nego dostarczenia oświadczenia do Organizatora w niżej 
podanym terminie, a  osoba w nim podana staje się Klien-
tem. Oświadczenie musi zawierać informację nowego Kli-
enta, że zgadza się z zawartą umową turystyczną i spełnia 
wszelkie warunki określone dla świadczenia imprezy oraz 
jego podpis. Klient ma obowiązek uiszczenia za zmianę 
osoby Klienta w Umowie turystycznej przeprowadzonej w 
okresie 3 i więcej dni przed rozpoczęciem korzystania z 
usług kwotę 150 PLN za każdą zmienioną osobę włącznie 
z dziećmi. Jeżeli zmiana osoby Klienta w umowie o świadc-
zeniu usług turystycznych przeprowadzona jest w okresie 
2 i mniej dni przed rozpoczęciem korzystania z usług, zmi-
ana ta jest uważana za odstąpienie od Umowy ze strony 
Klienta na podstawie punktu VII. 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, pobytu). Jeśli w umowie nastąpiła zmi-
ana osoby lub terminu, w którym wliczona została zniżka 
za wczesny zakup, nowa rezerwacja i nowa umowa są 
zawierane na podstawie aktualnych warunków cenowych. 
W takim przypadku pierwotna zniżka na wcześniejszy 
zakup nie jest udzielana na nowo zawieranej umowie. 
Pierwszy klient z umowy oraz nowy klient są solidarnie 
odpowiedzialni za opłacenie podróży i kosztów na rzecz 
BPVT związanych z dokonaniem zmiany.
3. Zmiana liczby osób w umowie o świadczeniu usług  tu-
rystycznych   
a) Jeżeli tylko jedna z osób na umowie rezygnuje z wy-
jazdu mając zakupiony pokój dwuosobowy lub  wieloo-
sobowy, pozostała(e) osoba(y) jest(są) zobowiązana(e) 
do uiszczenia opłaty za pokój jednoosobowy albo uiścić  
opłatę za niezajęte łóżka. Jeżeli opłata ta nie zostanie 
uiszczona, osoby te nie spełniają warunków do wystawi-
enia dokumentów podróży – Vouchera i nie mogą im być 
świadczone usługi ze strony Organizatora. 
b) W przypadku, gdy Klient zakupi cały apartament i jed-
na albo więcej osób w apartamencie zrezygnują z wyjazdu 
pozostałe osoby z Umowy turystycznej są zobowiązane do 
uiszczenia w określonym terminie różnicy w stosunku do 
podstawowej ceny zakwaterowania.   
Jeżeli Klient nie dopłaci różnicy, Organizator uważać to 
będzie za odstąpienie od Umowy turystycznej ze strony 
Klienta na podstawie punktu VII. 
4. Bezpłatna zmiana wycieczki w ramach rodziny możliwa 
jest tylko do 31.1.2019. Zmiany można dokonać tylko i 
wyłącznie w cenach i warunkach z dnia zmiany przy takiej 
samej ilości osób. BPVT zastrzega sobie prawo do nalicze-
nia opłat związanych ze zmianami.   

VII ZMIANA UMOWY - REZYGNACJA Z IMPREZY
Klient może w każdym czasie zrezygnować z imprezy tu-
rystycznej. Rezygnacja (odstąpienie) od umowy musi być 
złożone w formie pisemnej. Przy czym za ważne udaje się 
złożenie rezygnacji z podpisem osoby rezygnującej z rezer-
wacji lub jego zastępcy. Za dzień złożenia rezygnacji przy-
jmuje się dzień jej wpływu do biura ORGANIZATORA. W 
tym przypadku, BPVT ma prawo żądać odszkodowania na 
podstawie  ogólnych warunków cen sprzedaży nabytych 
usług (patrz punkt II- Warunki cenowe). Rekompensata 
jest wpłacana przez klienta i pobierana natychmiast przez 
BPVT. Kwota Ubezpieczenia nie wraca do klienta. BPVT 
ma prawo do odliczenia kosztów anulacji z pełnej wpłaty 
lub częściowej zaliczki. Jeśli koszty rezygnacji są wyższe 
niż przedpłaty wpłacone przez klienta, klient zobowiąza-
ny jest do zapłaty różnicy w ciągu 14 dni od otrzymania 
ostatecznego rozliczenia. Po rezygnacji z podróży, klient 
jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kuponów (vou-
cher), w przeciwnym razie BPVT po potrąceniu odpowied-
niej opłaty za anulowanie rezerwacji nie jest zobowiązany 
do zwrotu pozostałej kwoty zapłaconej w celu udowodni-
enia braku zwrotu tych dokumentów. Po odjęciu kosztów 
rezygnacji i zwrocie dokumentów od klienta do BPVT 
klient otrzymuje z powrotem resztę wpłaconej kwoty. 
Wysokość kosztów rezygnacji zależy od czasu, w którym 
BPVT otrzymał wniosek klienta o odstąpienie od umowy 
, a mianowicie:
Do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10% od ustalonej 
ceny nie mniej niż 150 pln/os
Od 39 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy – 30 % od 

osoby od ustalonej ceny 
Od 30 do 16 dni przed rozpoczęciem imprezy – 50 % od 
osoby od  ustalonej ceny 
Od 15 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy – 75 % od 
osoby od ustalonej ceny 
Od 8 dni do rozpoczęcia podróży lub jej nierozpoczęcia 
lub przerwania imprezy turystycznej – 100 % od osoby 
od ustalonej ceny.
W przypadku rezygnacji klienta z umowy dotyczącej im-
prez lotniczych ORGANIZATOR  ma prawo pobrać 100 % 
wartości przelotu (lot, transfer, podatki i opłaty lotnisko-
we) za które biuro podróży zapłaciło z góry, a linie lotnicze 
nie przewidują zwrotów kosztów w przypadku rezygnacji. 
Na zasadach wskazanych powyżej Klient ponosi koszty re-
zygnacji również, gdy nie stawił się o wskazanym czasie w 
miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej lub na lotnisku 
lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej 
jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, w tym 
odpowiedniej wizy. 
Na wybrane zakwaterowanie/ obiekty obowiązują indy-
widualne koszty rezygnacji ustalone przez kontrahenta 
BPVT. Te informacje znajdują się w opisach obiektu w 
katalogu lub na stronie internetowej BPVT www.vitkovi-
cetours.pl . 
Powyższe warunki wynikają z surowych warunków 
dotyczących zmian i odwołań w przypadku obiektów 
noclegowych i linii lotniczych. Przy ustalaniu liczby dni 
do obliczenia kosztów rezygnacji, bierze się pod uwagę 
dzień, w którym dotarło do BPVT powiadomienie o 
odwołaniu umowy.  Liczba dni nie obejmuje dnia, w 
którym rozpoczyna się pierwsza usługa (wylot, wyjazd, 
pobyt). W przypadku, gdy klient nie stawi się w dniu roz-
poczęcia usług tj. noclegi w obiekcie w dniu podanym na 
umowie (voucherze) lub nie stawi się na wyjazd (wylot) 
lub zostanie wyłączony z podróży czy też nie będzie w niej 
uczestniczył ze względu na nieprawidłowe zapoznanie się 
z umową lub, niezastosowanie się do przepisów, paszport, 
wizowych i inne przepisów, nie jest uprawniony do zwrotu 
wpłaconej sumy pieniędzy,  nie ma mowy o rezygnacji z 
podróży, jeżeli w danym dniu nie zgłoszono w BPVT lub 
u jego przedstawiciela. W przypadku, gdy klient anuluje 
część podróży w jej trwania lub nie skorzysta z żadnej z 
opłaconych usług, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów 
za niewykorzystane usługi. Jeżeli klient anuluje umowę 
przed jej rozpoczęciem, a posiadał kompleksowe Ubez-
pieczenie włącznie z Ubezpieczeniem kosztów rezygnacji, 
może ubiegać się o odszkodowanie, na wypłatę kosztów 
anulacji pobieranej przez BPVT. Rezygnację z udziału w 
wycieczce ubezpieczony lub beneficjent (w rozumieniu 
kr) musi zgłosić do BPVT najszybciej jak się da w dniach 
roboczych od momentu gdy nastąpiła niemożność uczest-
nictwa i wyciecze BPVT. O takie informacje może ubiegać 
się firma ubezpieczeniowa zgodnie z warunkami firmy 
ubezpieczeniowej dotyczącymi zasad anulacji.  Warunki 
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji klient otrzymuje po 
zawarciu umowy o kosztach rezygnacji. 

VIII USŁUGI DODATKOWE  
Usługi dodatkowe (fakultatywne) są to takie usługi, 
które nie są objęte ceną. Dodatkowe usługi Klient opłaca 
osobno. Klient jest zobowiązany wskazać swoje żądania 
dotyczące dodatkowych usług przy zawarciu Umowy, a 
opłaty związane z dodatkowymi usługami jest zobowią-
zany uiścić bezpośrednio przy wpłacie pierwszej zaliczki 
lub całej kwoty. W trakcie trwania imprezy turystycznej 
Klient może wnieść prośbę o dodatkowe usługi bez-
pośrednio do rezydenta, 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. Organizator nie gwarantuje jakości 
wykonania usług, które Klient zawiera na miejscu u re-
zydenta lub innej osoby czy też organizacji. Klient może 
zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu chyba, 
że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych 
ustaleń w tym zakresie.  Prezentowane w katalogu zdjęcia 
pokoi są zdjęciami przykładowymi. A zatem pokoje mogą 
różnić się od prezentowanego na zdjęciu w katalogu. Pr-
zedstawione w katalogu ceny za wyposażenie lub usługi 
dodatkowo płatne, w tym parasole, klimatyzacja, sejf, itp. 
są cenami orientacyjnymi, ważnymi w chwili przygotowy-
wania katalogu i mogą ulec zmianie. Niektóre atrakcje wy-
mienione w opisach hoteli mogą być dostępne sezonowo. 
Należy pamiętać, że przed sezonem i po nim niektóre tanie 
obiekty noclegowe mogą ograniczać swoje usługi (oprócz 
anulowania lub znacznych ograniczeń posiłków w formie 

bufetu, przestojów w działaniu klimatyzacji, zamknięcie 
basenów wewnętrznych / zewnętrznych itp.). Udzielanie 
zniżek LAST MINUTE jest odzwierciedleniem tego, że ja-
kość usług może nie być równa jakości usług zakupionych 
po pełnej cenie katalogowej, ponieważ hotelarz oferuje 
w niższych cenach ostatnie dostępne oferty pokoi. Ci, 
którzy wyruszają w podróż, muszą także liczyć na utratę 
komfortu własnego mieszkania przez określony czas i 
konieczność dostosowania się do nowego środowiska, at-
mosfery, diety, mentalności ludzi, flory i fauny w miejscu, 
które wybrali na wakacje.

IX UBEZPIECZENIE   
BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDU-
NA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o 
nr 205257 z dnia  24.09.2015 zawiera na rzecz klientów 
uczestniczących w organizowanych imprezach zagra-
nicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o 
usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj 
i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie 
uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie tu-
rystycznej. Ubezpieczony przystępując do ubezpieczenia 
wyraża zgodę 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 den-
tysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kra-
ju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekar-
skiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA 
dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia 
prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i 
wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie 
śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa 
zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego Dane osób objętych ubez-
pieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną 
udostępnione do firmie ubezpieczeniowej, tj. SIGNAL 
IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 
w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione 
dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy 
ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świad-
czonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Organizator 
wraz z dokumentami podrózy wysyła karty ubezpieczenia 
wraz z instrukcja postepowania. Każda osoba ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec prze-
twarzania jej danych osobowych w celu marketingowym. 
Klient ma możliwość wykupienia również Ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji.
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 
turystycznej. W myśl dyrektywy Unii Europejskiej nr. 
159/1999 gwarantuje klientowi w przypadku upadku 
BPVT, które: 
a) nie może zapewnić klientowi transportu z miejsca po-
bytu za granicą do Polski, jeżeli taki transport jest częścią 
podróży,
b) nie może zwrócić klientowi zapłaconej zaliczki ani ceny 
podróży w przypadku, gdy podróż nie miała miejsca, lub
(c) nie może zwrócić klientowi różnicy między ceną zapła-
coną za podróż, a ceną pakietu, pod warunkiem, że podróż 
odbyła się tylko częściowo.
Przepisy dotyczące warunków i zakresu ubezpieczenia 
klienta BPVT są określone w dokumencie towarzystwa 
ubezpieczeniowego. BPVT jest zobowiązany do przekaza-
nia klientowi jednocześnie z umową lub potwierdzeniem 
umowy ubezpieczenia, zawierającego nazwę firmy ubez-
pieczeniowej, warunków ubezpieczenia oraz sposobów 
powiadamiania o wypadku ubezpieczeniowym. W przy-
padku, gdy klientowi nie będzie udostępniony transport 
z miejsca zamieszkania za granicą, z powrotem do Polski, 
jeśli transport jest częścią umowy, ubezpieczyciel powini-
en zapewnić transport do miejsca zamieszkania w Polsce 
włącznie z noclegami na miejscu wypoczynku i wyżywie-
nia do czasu wyjazdu. Jeśli klientowi zostanie zapewniony 
transport w tym również  niezbędne zakwaterowanie i 
wyżywienie na własny koszt, ubezpieczyciel dostarczy 
mu zwrot tylko w takim zakresie, w jakim musiałaby sama 
wydać na podobne usługi. Roszczenia klienta wobec BPVT 
wynikające z nieprzestrzegania umowy przechodzą na 
ubezpieczyciela BPVT do kwoty ubezpieczenia zapewni-
anego przez firmę ubezpieczeniową. Obowiązkowe ubez-
pieczenie BPVT obejmuje wyjazdy określone w ustawie nr 

159/1999 Sb. z późniejszymi zmianami. 

X. DOKUMENTY PODRÓŻY
Klient jest odpowiedzialny za ważność swoich dokumen-
tów podróży w czasie trwania wycieczki. Obowiązkiem 
klienta jest przedłożenie BPVT zgody przedstawiciela 
prawnego w przypadku, gdy klient w wieku poniżej 18 lat 
wyjeżdża z kimś innym bez nadzoru opiekuna prawnego. 
Jeśli klient nie posiada ważnego dokumentu podróży i  z 
tego powodu nie może uczestniczyć w wycieczce, klient 
nie będzie uprawniony do zwrotu zaliczki lub ostatecznej 
ceny umowy. W przypadku, gdy pełna cena podróży nie 
została zapłacona przez klienta, klient jest zobowiązany 
za nią zapłacić. Klienci, którzy jadą własnym transportem, 
są odpowiedzialni za wszystkie niezbędne dokumenty po-
trzebne do podróży za granicę (zielona karta, prawo jazdy 
lub międzynarodowe prawo jazdy itp.). Należy pamiętać, 
że dzieci muszą mieć własny dokument podróży! W przy-
padku utraty lub kradzieży dokumentu podczas podróży, 
jest on zobowiązany do uzyskania nowego (zastępczego) 
dokumentu podróży na własny koszt. Klient może w tym 
przypadku poprosić o pomoc rezydenta lub przedstawi-
ciela, który postara się pomóc w jak najszybszym wyro-
bieniu nowych dokumentów. Wszelkie nakłady pieniężne, 
które poniesie w tej sprawie BPVT klient musi zapłacić. 
XI DOKUMENTY ORAZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z  
PRZEPISÓW CELNYCH, DEWIZOWYCH I INNYCH  
Klient ma obowiązek posiadać podczas imprezy turys-
tycznej: ważny paszport, co najmniej 6 miesięcy od 
zakończenia imprezy turystycznej (do krajów spoza Unii 
Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do 
krajów należących do Unii Europejskiej), ewentualnie 
wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów cel-
nych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powy-
ższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży 
dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. W pr-
zypadku naruszenia zasad paszportowych i wizowych lub 
nie posiadania ważnych dokumentów dzięki czemu klient 
nie może przekroczyć granicy nie daje podstaw do żądania 
odszkodowania od BPVT. 

XII  REKLAMACJA 
BPVT jest odpowiedzialne za właściwe zorganizowanie 
wycieczki i jest zobowiązana do udzielenia pomocy kli-
entom w trudnej sytuacji. Podróż jest wadliwa, jeżeli 
którakolwiek z usług turystycznych objętych wycieczką 
nie została dostarczona zgodnie z umową. Jeśli podróż ma 
wadę, klient jest zobowiązany do jej zgłoszenia do BPVT 
bez zbędnej zwłoki, jeszcze na miejscu. Jednocześnie kli-
ent ustali rozsądny czas usunięcia wady, chyba że BPVT 
odmówi usunięcia wady. Klient ma prawo zgłosić wadę 
również poprzez pośrednika sprzedaży. Jeżeli podróż ma 
wadę i klient dokonał jej zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, 
klient ma prawo do zniżki w wysokości rozsądnego 
zakresu cenowego podczas czasu trwania wady. Okres 
przedawnienia do zniżki wynosi dwa lata. BPVT usunie 
wady podróży, chyba że nie jest to możliwe, lub usunię-
cie wady wymaga nieuzasadnionych kosztów w zakresie 
rozmiaru wady i wartości usług turystycznych, o których 
mowa. Jeśli organizator nie usunie wady w wyznaczonym 
terminie, klient ma prawo samodzielnie usunąć wadę i za-
żądać zwrotu niezbędnych kosztów. W przypadku istotnej 
wady klient może odstąpić od umowy bez zapłaty kosztów 
rezygnacji. 
Jeżeli zaistnieją poważne wady po wyjeździe, BPVT ofe-
ruje bez dodatkowych kosztów dla klienta odpowiednią 
alternatywę, jeśli to możliwe, takiej samej lub wyższej 
jakości niż to, co zostało uzgodnione w umowie aby wyci-
eczka mogła zostać kontynuowana. Jeżeli zaproponowane 
rozwiązanie zastępcze jest gorsze od tego, które określo-
no w umowie, BPVT zapewni klientowi rozsądną zniżkę. 
Klient może odrzucić proponowane rozwiązanie zastępc-
ze tylko wtedy, gdy nie jest ono porównywalne z uzgodnio-
nym w umowie lub jeżeli udzielona zniżka nie jest uzasad-
niona. W tej sytuacji BPVT jest zobowiązany jeżeli umowa 
zawiera również transport do dostarczenia klientowi bez 
zbędnej zwłoki i bez dodatkowych kosztów dla klienta, ró-
wnież ekwiwalentnego transportu do miejsca pobytu lub 
do innego miejsca uzgodnionego między stronami. Jeśli 
nie można z powodu sił wyższych  i wyjątkowych okolicz-
ności zapewnić powrotu klienta zgodnie z umową, BPVT 
ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania, jeśli jest to 
możliwe o porównywalnej kategorii do maksymalnie tr-
zech dni na rzecz klienta. BPVT nie może powoływać się 
na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, w których 
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właściwy przewoźnik nie może powoływać się na takie 
okoliczności na mocy obowiązującego prawa Unii. Klient 
może złożyć reklamację w miejscu świadczenia usługi w 
formie ustnej lub pisemnej i jest zobowiązany do wyka-
zania współpracy przy jej rozwiązywaniu i wyjaśnianiu. 
Skarga może być również złożona do biura podróży lub 
agencji pośredniczącej.
Procedura reklamacyjna BPVT, która jest integralną częś-
cią Ogólnych warunków uczestnictwa. W przypadku uste-
rek w działaniu, klient jest zobowiązany do wspólnego 
działania w taki sposób, aby zapobiec lub zminimalizować 
ewentualne szkody. W szczególności, klient jest zobow-
iązany do niezwłocznego przekazania swoich zastrzeżeń 
w miejscu pobytu rezydentowi/ przedstawicielowi BPVT 
lub innej odpowiedzialnej osobie, aby można było prze-
prowadzić na miejscu naprawę w odpowiednim czasie.
Jeżeli klient nie wskaże braku swojej winy, nie jest 
uprawniony do zniżki. Jeśli brak nie zostanie usunięty, 
przewodnik / rezydent BPVT lub inny odpowiedzialny 
pracownik spisze z klientem protokół reklamacyjny. 
Klient jest zobowiązany do zapewnienia współpracy 
niezbędnej do zaspokojenia roszczenia. BPVT nie ponosi 
odpowiedzialności za poziom zagranicznych usług związa-
nych z wydarzeniami, które nie stanowią części wycieczki 
i które klient wykupuje na miejscu za pośrednictwem 
przewodnika, hotelu lub innej organizacji. W przypadku 
wystąpienia okoliczności niezależnych od BPVT (vis ma-
jor) i / lub okoliczności związanych z klientem, w których 
klient, w całości lub w części, nie korzysta z zamówionych, 
opłaconych i zarezerwowanych przez klienta usług o 
ile nie uzgodniono inaczej, nie ma prawa do zwrotu lub 
zniżki na koszt tych usług. Jeśli organizator wycieczki 
przerywa podróż z powodu działania siły wyższej, musi 
podjąć wszelkie środki w celu powrotu pasażera. BPVT 
informuje o możliwości internetowego, pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu między klientem, a BPVT w związku 
z usługami sprzedanymi przez Internet. Możesz rozwiązać 
taki spór za pośrednictwem domeny http://ec.europa.
eu/consumers/odr/. BPVT informuje niniejszym klienta 
o pozasądowym rozstrzygnięciu sporu między klientem, 
a BPVT dotyczącego usług sprzedawanych przez organi-
zatora. Polski Urząd Inspekcji Handlowej (www.katowice.
wiih.gov.pl) jest właściwym organem do dyskusji na temat 
takiego sporu.

XIII OBOWIZKI ZDROWOTNE
 Każdy uczestnik podróżuje ze świadomością swojego 
stanu zdrowia oraz o kosztach usług lekarskich i leczenia 
za granicą. 

XIV  BAGAŻ   
W przypadku transportu autokarowego Klient może 
zabrać 1 sztukę bagażu podręcznego ok. 5 kg oraz 1 
sztukę bagażu głównego o wadze ok. 17 kg,  w transporcie 
lotniczym 15 kg (lub innej obowiązującej u danego prze-
woźnika).  Bagaże o wyższej wadze mogą być wyłączone 
z przewozu. Szczegółowe dane dotyczące zasad przewozu 
bagażu przez danego przewoźnika znajdują się na stronie 
internetowej Linii Lotniczych. Klient jest zobowiązany do 
zaznajomienia się z tymi informacjami wraz ze szczegól-
nym uwzględnieniem bagażu nietypowego. Bagażami ni-
etypowymi przykładowo są sprzęt do nurkowania, wózki 
dziecięce, wózki inwalidzkie. Chęć zabrania takiego baga-
żu należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej przy podpisa-
niu Umowy turystycznej. Przewóz bagażu nietypowego na 
trasie z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko odbywa 
się na koszt Klienta. Cena przewozu bagażu nietypowego 
będzie obliczona i potwierdzona przez Organizatora po 
zgłoszeniu takiego przewozu. Jeżeli dojdzie do zaginięcia 
lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Klient powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoź-
nika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub 
zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit 
bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszc-
zeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Organizator nie ponosi odpowiedzi-
alności za bagaż oraz rzeczy pozostawione w miejscu pu-
blicznym bez opieki UWAGA: Nie należy umieszczać w ba-
gażu przeznaczonym do transportu w lukach bagażowych 
takich przedmiotów jak: dokumenty, pieniądze lub inne 
wartościowe rzeczy. O możliwości zabrania dodatkowego 
bagażu lub bagażu nietypowego jak np. rower, deski do 
pływania, materace i inne należy pytać Organizatora. 
Uczestnik powinien odpowiednio oznaczyć bagaż oraz 
odebrać go po przybyciu do miejsca pobytu.

XV NOCLEGI I WYŻYWIENIE 
Każde Państwo samodzielnie przyznaje standard obiek-
tów i ustala dla niego odpowiednią liczbę gwiazdek (*).W 
każdym kraju istnieje indywidualny system kategoryzacji 
hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań 
obiektów tej samej kategorii w różnych krajach. Wcześ-
niejszy przyjazd lub późniejszy odjazd nie jest powodem 
do późniejszego oddania pokoju. Doba hotelowa we wszy-
stkich hotelach i apartamentach zwykle kończy się o godz. 
09:00 lub 10:00, a rozpoczyna się o godz. 15:00-16:00. W 
przypadku późnych wylotów lub wyjazdów, bez względu 
na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do 
godziny oznaczonej jako koniec doby hotelowej. Zatem 
wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd nie uprawni-
ają do dłuższego korzystania z pokoju, Organizator stara 
się zapewnić jedynie miejsce do przechowania bagażu. 
Organizator nie zapewnia prysznica po wykwaterowaniu 
i przed zakwaterowaniem. UWAGA: Obiekty  nie ponoszą 
odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe 
pozostawione przez Klienta w pokoju. W tej sytuacji za-
lecamy wynająć sejf hotelowy dostępny w recepcji bądź 
pokoju i zdeponować w nim m.in. paszport, pieniądze 
oraz inne wartościowe rzeczy, przy czym w większości 
hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne. Pokoje 
są przydzielane na miejscu i BPVT nie ma wpływu na  to 
jaki pokój otrzyma klient. W przypadku zamówienia po-
koju z dostawką i obsadzenia go mniejsza ilością osób nie 
ma gwarancji, że dostawka znajdzie się w pokoju. Nie ma 
również gwarancji, że w pokojach z dostawką jest większy 
metraż zazwyczaj dostawka zmniejsza przestrzeń w poko-
ju. Przy zamówieniu pokoju z dostawka lub apartamentu 
z pokojem dziennym należy pamiętać o tym, że dostawka 
lub łózko w pokoju dziennym to zazwyczaj rozkładana 
sofa, łóżko polowe, materac. Pokoje oznaczone symbo-
lem M nie gwarantują bezpośredniego widoku na morze 
(zazwyczaj to boczny widok lub jego brak w przypadku 
zasłonięcia drzewami lub innym budynkiem). Jeśli częścią 
wyposażenia jest połączenie do internetu, Organizator 
nie ma wpływu na szybkość i jakość połączenia. Leży to 
w gestii zarządcy hotelu. Jeśli nie zostało podane ina-
czej, Internet jest płatny. Miejsca do parkowania przy 
obiektach zakwaterowania nie są zazwyczaj wliczane w 
cenę. Organizator nie odpowiada za błędne informacje 
prezentowane na stronach internetowych oraz w biurach 
pośredników Organizatora.
OPŁATA KLIMATYCZNA jest pobierana we wszystkich 
miejscach pobytowych jako lokalny, obowiązkowy poda-
tek zgodnie z ustawa danego kraju. Opłata klimatyczna 
w większości obiektów wliczona jest w cenę końcową 
wycieczki, jej wysokość zależna jest od wykupionych nocy 
i Klient uiszcza ją przy kupnie wycieczki u Organizatora. 
W niektórych przypadkach właściciele obiektów życzą 
sobie, aby opłata klimatyczna uiszczana była na miejscu – 
informacje o konieczności zapłaty na miejscu wskazane są 
na naszej stronie internetowej lub w aktualnym katalogu.
VOUCHER - Organizator przekazuje Voucher Klientowi 
drogą elektroniczną po zapłaceniu pełnej sumy za pobyt 
razem z Informacjami przed podróżą na około 7 dni pr-
zed rozpoczęciem wycieczki, o ile Klient kupi wycieczkę 
w terminie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, 
VOUCHER może zostać doręczony w czasie krótszym 
aniżeli 7 dni, gdyż najpierw należy sprawdzić czy Klient 
uiścił pełną sumę za wycieczkę. Voucher to dokument, na 
podstawie którego partner zagraniczny świadczy usługi. 
Wydawany zazwyczaj w języku narodowym partnera. W 
voucherze określone są usługi, które Państwo zakupili u 
Organizatora i z których mają Państwo prawo korzystać 
w czasie urlopu. Jeśli klienci samowolnie zakwaterują 
w pokoju lub apartamencie więcej osób niż określone 
zostało w voucherze, ponoszą oni wszelkie ryzyko ze st-
rony zarządcy (regres, mandat, wykwaterowanie itp.). Po 
otrzymaniu vouchera prosimy o sprawdzenie wszystkich 
informacji oraz czy zostały w nim ujęte wszystkie usłu-
gi, które Państwo zakupili. W przypadkach niejasnych 
prosimy niezwłocznie zwrócić się do pracowników Orga-
nizatora. Klient nie ma żadnego prawa do jakiejkolwiek 
ingerencji w VOUCHERZE, nie może niczego przepisywać 
czy dopisywać! Poprzez jakąkolwiek ingerencję Klienta, 
poza zapisami pracowników Organizatora, voucher traci 
swoją wartość i zostaje unieważniony.
 Zakres wyżywienia oraz sposób serwowania posiłków 
(bufet czy też dania serwowane do stołu) podany jest w 
opisie świadczeń przy każdym obiekcie. Jakość posiłków 
uzależniona jest od kategorii hotelu. Jako zamówione 
wyżywienie rozumie się posiłki podawane w określonych 
godzinach według harmonogramu danego obiektu. CKVT 

oraz obiekt nie mają wpływy na niewykorzystane posiłki 
spowodowane nieobecnością Klienta w wyznaczonych 
godzinach 9dot. Również wycieczek fakultatywnych). Ws-
zelkie uzgodnienia w tej kwestii leżą po stronie obiektu i 
Klienta. W przypadku kategorii All Inclusive w większości 
cena obejmuje również napoje do posiłków, przekąski w 
ciągu dnia we wskazanych barach, kawę, itp. All inclusive 
light to nie to samo co All inclusive. W przypadku opcji 
LIGHT mamy zazwyczaj do czynienia  z 1 napojem lub 
napojami podawanymi tylko i wyłącznie do posiłków. Sz-
czegółowe opisy opcji All Inclusive dostępne są w opisach 
hoteli.  Ilość i rodzaj posiłków określony został w każdej 
ofercie. Dla lepszej orientacji wyjaśniamy poszczególne 
rodzaje posiłków. Śniadanie: kontynentalne – serwowane 
jest pieczywo, masło, dżem, ewentualnie plasterek sera 
lub kiełbasy albo jajko, herbata, kawa; w formie bufe-
tu – wybór dań w formie samoobsługi – pieczywo, ser, 
kiełbasa, dżem, masło (w zależności od standardu hote-
lu może być również jogurt, płatki owsiane ewentualnie 
ciepłe danie i owoce). Oprócz herbaty i kawy zazwyczaj 
oferta bufetu zawiera ponadto kilka rodzajów napojów 
zimnych. Kolacja: wybór z menu (z reguły należy zamówić 
jeden dzień wcześniej) – gość wybiera z kilku zestawów 
dań serwowanych, na które składają się przystawka lub 
zupa, danie główne i deser; w formie bufetu – wszystkie 
dania – przystawki, zupy, dania główne i desery pobierane 
są indywidualnie przez gości, na bufet sałatkowy składa 
się kilka sałatek lub jarzyn będących uzupełnieniem ser-
wowanego menu; kontynentalna – serwowana jest zupa, 
danie główne i deser, cooking show – kuchnia otwarta, 
czyli kulinarne show, gdy gotowanie odbywa się na oczach 
gości. Napoje do posiłków są płatne dodatkowo, o ile 
oferta nie przewiduje inaczej. W celu zapobiegania ewen-
tualnym problemom w oferowanych przez Organizatora 
destynacjach zalecamy pić wodę przegotowaną lub wodę 
w butelkach, tylko ze sprawdzonego źródła. W przypadku 
wyżywienia All inclusive i All inclusive light klienci zazwy-
czaj zaczynają pobyt kolacją i kończą obiadem chyba, że 
hotel przewiduje inaczej.

XVI WAŻNE INFORMACJE 
PREZENTACJA OBIEKTÓW: zdjęcia poszczególnych miej-
sc noclegowych są dostępne w katalogach BPVT i na 
stronach internetowych. W niektórych przypadkach są 
to zdjęcia lub zdjęcia tylko niektórych typów pokoi lub 
apartamentów. Aby uzyskać lepszą orientację dotyczącą 
wyglądu i projektu zarezerwowanego zakwaterowania, 
należy zapytać w BPVT, aby uniknąć nieprzyjemnych nies-
podzianek po przyjeździe.
TRANSPORT: lotniczy i autokarowy - zwykle nie są 
wliczone w cenę, usługi te są dodatkowo płatne, są one 
potwierdzone w umowie (w większości przypadków jest 
to transport na zapytanie). Do poszczególnych obiektów 
można dotrzeć drogą powietrzną, autokarem lub włas-
nym transportem zgodnie z przypisanymi do obiektu 
piktogramami każdego rodzaju transportu. Każda prze-
wożona osoba  powodów bezpieczeństwa musi mieć swo-
je własne miejsce. Wyjątek stanowią podróże lotnicze, w 
przypadku których dzieci do 2 lat siedzą na kolanach u 
rodziców i wtedy mogą korzystać z bezpłatnych lotów u 
niektórych linii lotniczych. Transport autokarowy działa 
na zasadzie wahadła co oznacza, że czas wyjazdu ustala 
się zgodnie z czasem przyjazdu autokarów z nową grupą. 
Klienci muszą wiedzieć, żE kierowcy zobowiązani są do 
przestrzegania ustawowych przepisów dotyczących 
odpoczynku kierowców lub przepisów ruchu lotniczego 
w odniesieniu do czasów lądowania i miejsc lądowań i 
odlotów samolotów. Z tych powodów BPVT nie zaleca 
klientom ustalania spotkań biznesowych lub innych wa-
żnych spotkań w okolicach godzin przylotów i wylotów/ 
przyjazdów i wyjazdów ponieważ mogą nastąpić zmiany w 
rozkładach. BPVT nie ponosi również odpowiedzialności 
za opóźnienie środka transportu spowodowane zatłoc-
zeniem, wadami technicznymi lub wynikającymi z nad-
zwyczajnych okoliczności - siłą wyższą i szkodami, które 
powstałyby z tego powodu. W przypadku opóźnienia 
środka transportu z powyższych przyczyn, klient nie ma 
prawa do odstąpienia od umowy lub innego odszkodowa-
nia, a BPVT nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę. BPVT nie zezwala na transport żywych zwierząt w 
transporcie autokarowym i lotniczym. 
TRANSPORT AUTOKAROWY: do miejsc zakwaterowania 
w Chorwacji, Słowenii, Włoszech i Czarnogórze, transport 
to zazwyczaj transport wahadłowy, rozwozi klientów do 
wielu miejscowości i miejsc noclegowych. Wyjazdy auto-
karowe odbywają się zawsze 1 dzień przed przyjazdem 

do wybranego miejsca wypoczynku. Lista miejsc jest 
tworzona przed wyjazdem i powrotem osobno, a BPVT 
nie gwarantuje takiego samego układu dla obu tras. 
Transport odbywa się non-stop z przerwami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny. Autokary muszą również porus-
zać się po autostradach z maksymalną prędkością 100 km 
/ h. Przyjazdy autokarów do hoteli są w niektórych przy-
padkach wczesnym rankiem lub nocą. W przypadku, gdy 
autokar będzie rozwoził gości do różnych miejsc zakwate-
rowania, goście mogą być w hotelach dopiero po połud-
niu. Odjazdy autokarów z poszczególnych miejscowości 
wypoczynkowych odbywają się w godzinach popołud-
niowych do wieczornych lub nocnych po obowiązkowym 
odpoczynku kierowców. W niektórych przypadkach BPVT 
wykorzystuje lokalne transfery w Chorwacji, Słowenii, 
Włoszech i Czarnogórze do przyspieszenia transportu au-
tokarowego, którymi odbywa się jest transfer za pomocą  
autokarów, minibusów, taksówek lub lokalnych samocho-
dów osobowych między poszczególnymi obiektami lub 
rezydencjami. W razie potrzeby iw celu skuteczniejszego 
transportu klientów do miejsc zamieszkania, BPVT zastr-
zega sobie prawo do przeniesienia klientów do z jednego 
do innego autokaru. Trasa przebiega przez terytorium 
następujących krajów: Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, 
Słowenii, Chorwacji, Włoch. BPVT dba o jakość używa-
nych autokarów, dlatego współpracuje z renomowanymi 
firmami transportowymi. Dla wszystkich transportów 
oferowanych w katalogu BPVT, zapewniamy klimatyzo-
wane autokary. .
TRANSPORT LOTNICZY: odloty i przyloty są podane w 
informacjach od BPVT na adres e-mail lub osobiście w Od-
działach BPVT lub w oddziałach agentów (jeśli w umowie 
nie zaznaczono inaczej). W odniesieniu do ruchu \lotnic-
zego, bezpieczeństwo i pogoda mogą powodować zmianę 
terminów lotów, jak również do upoważniaj do zmiany lot-
niska docelowego, typu samolotu i linii lotniczych. Wszel-
kie zmiany wynikają zawsze z bezpieczeństwa pasażerów. 
Aby móc wszystkim gościom zapewnić najszybsze prze-
transportowanie z lotniska do obiektu, często konieczne 
jest, że jeden autokar dostarcza gości do większej ilości 
hoteli. Możliwe jest również przeniesienie do większej 
liczby środków transportu. Nie jest możliwe, aby podró-
żować zawsze w towarzystwie przedstawiciela BPVT 
podczas transferu do hotelu. W przypadku uszkodzenia 
lub utraty bagażu podczas transportu lotniczego, klient 
jest zobowiązany niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu 
wypełnić na lotnisku zgłoszenie o zaginięciu lub uszkodze-
niu i zgłoszenie do personelu lotniska. Personel lotniska 
pozostawi ten formularz, aby potwierdzić zaistniałą sytu-
ację Lotnicze wycieczki odbywają się w pierwszym i ostat-
nim dniu pobytu lub nocy. W przypadku transportu do i z 
miejsca pobytu i nie są uważane za pełnoetatowy urlop. 
W związku z tym nie można się ubiegać o  odszkodowanie 
za skrócenie „pobytu“. W przypadku podróży lotniczej, 
pierwszy lub ostatni posiłek może być w formie zimnego 
talerza lub lunch pakietu to zależy od czasu przylotu lub 
wylotu kiedy restauracja jest zamknięta. Transfery na i z 
lotniska w Polsce i Czechach BPVT nie zapewnia.
REZYDENT BPVT: Nasz rezydent mówiący w języku 
polskim, czeskim, chorwackim lub angielskim będzie 
dostępny w wybranych godzinach i w wybranych termi-
nach z wyjątkiem przed i po sezonie czyli do 8.6 i od 8.9. 
W recepcji większości obiektów znajdą Państwo tablicę 
informacyjną lub książki informacje, dzięki którym otr-
zymujecie niezbędne informacje (np. godzinę spotkania 
z rezydentem, miejsce spotkania, kontakt telefoniczny 
do rezydenta, godziny wyjazdów itp.). Jeśli hotel ma wiele 
budynków, tablica informacyjna lub książka informacyj-
na znajduje się w recepcji głównego budynku. Rezydent 
zaoferuje Wam możliwość wycieczek fakultatywnych. 
BPVT jest w tym przypadku tylko oferentem ii nie bierze 
odpowiedzialności za wykonanie i przebieg wycieczki. 
BPVT nie ponosi również odpowiedzialności za nieprze-
strzeganie pisemnych instrukcji przez klienta. BPVT ma 
wiele obiektów, w których rezydent nie będzie obecny i 
będzie dostępny tylko przez telefon. Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z informacjami zawartymi w katalogach 
BPVT, stronie internetowej www.vitkovicetours.pl lub 
informacjami na drogę, gdzie te wszystkie informacje są 
zawarte. Usługa rezydenta to usługa BPVT dla klientów 
poza normalnymi usługami wliczonymi w cenę, których  
klient nie opłaca. 

XVII ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE 
Klient jest zobowiązany do naprawienia każdej szkody 
wyrządzonej na rzecz Organizatora, innych Klientów, 
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hoteli, linii lotniczych itp. BPVT nie ponosi odpowiedzi-
alności za szkody wyrządzone przez uczestników i osoby 
trzecie. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za 
szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób 
niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę.  
W transporcie lotniczym odpowiedzialność za szkody 
jest ograniczona do kwoty określonej w Konwencji War-
szawskiej, zmienionej Protokołami przyjętymi przez nią i 
Konwencją Montrealską:
(a) w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera 
nie można znieść odpowiedzialności za szkody do wyso-
kości 100 000 SDR; uszkodzenia powyżej 100 000 SDR 
można zrezygnować, jeżeli okazało się, że uszkodzenie wy-
stąpiło z powodu zaniedbania lub innego szkodliwego dzi-
ałania lub zaniechania jego przewoźnika lub środków, lub 
które powstały wyłącznie ze względu na zaniedbania lub 
inne szkodliwe działanie lub zaniechanie osoby trzeciej;
b) wysokość szkody na opóźnienie w przewozie pasażerów 
jest ograniczona do kwoty 4.150 SDR, z wyjątkiem gdy 
przewoźnik podjął wszelkie odpowiednie środki w celu 
uniknięcia szkody lub gdy było to niemożliwe do podjęcia 
takich środków;
c) wysokość odszkodowania za opóźnienie w przewozie 
bagażu jest ograniczona do wysokości 1 000 SDR, z wyjąt-
kiem gdy przewoźnik podjął wszelkie odpowiednie środki 
w celu uniknięcia szkody lub gdy było to niemożliwe do 
podjęcia takich środków;
d) wysokość szkody, gdy zniszczenie, utrata lub uszkod-
zenie bagażu kabinowego sprawdzone lub razem jest 
ograniczona do kwoty 1000 SDR na każdego pasażera, z 
wyjątkiem normalnego zużycia oraz w przypadkach, gdy 
bagaż przed rozpoczęciem podróży uszkodzonego lub 
wadliwego. (SDR - Specjalne prawa - waluta i podmiot 
używane w Międzynarodowym Funduszu Walutowym).
Odszkodowania, a także wszelkie inne spory wynikające 
z niniejszej Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej 
Polski. W przypadku powstania sporu konsumenckiego 
między BP, a konsumentem w związku z umową, umową 
kupna lub umową o świadczenie usług, które nie mogą 
zostać uregulowane za obopólną zgodą, konsument 
może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu 
wyznaczonemu organowi pozasądowego rozstrzygania 
sporów, którą jest Państwowa Inspekcja Handlowa, ul. 
Brata Alberta 4,  40-951 Katowice 
skrytka pocztowa nr 178, email. sekretariat@katowice.
wiih.gov.pl. Strona: www.katowice.wiih.gov.pl  może 
również skorzystać z platformy internetowego rozstrzy-
gania sporów ustanowionej przez Komisję Europejską pod 
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XVIII PRAWA I   OBWIĄZKI  KLIENTA  
Klient ma:
(a) prawo do właściwego świadczenia usług zakontrakto-
wanych i zapłaconych
b) prawo do otrzymania dodatkowych informacji nie wy-
mienionych w katalogu, kontakt do osoby,  którą klient w 
razie problemów może się kontaktować (przedstawiciele 
BPVT), szczegóły kontaktu z odpowiednim przedstawici-
elem BPVT w miejscu pobytu osoby nieletniej w przypad-
ku podróży z udziałem małoletniego
(c) prawo do otrzymania informacji o wszelkich zmianach 
w umowach objętych umową
(d) prawo do wycofania się z uczestnictwa w dowolnym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy zgodnie z posta-
nowieniami artykułu VII.
e) prawo poinformować na piśmie BPVT o zmianie uczest-
nika, w przypadku gdy zawiadomienie jest deklaracją no-
wego klienta, który zgadza się na warunki umowy i spełni 
wszystkie warunki uczestnictwa w wycieczce. Powiadom-
ienie to musi zostać dostarczone do BPVT w terminach 
i na warunkach określonych w artykule VI, pierwszy 
uczestnik i nowy klient, są solidarnie odpowiedzialne za 
zapłatę ceny wycieczki i koszty zmian poniesionych przez 
BPVT w związku ze zmianą klienta.
(f) prawo do żądania usunięcia wad zgodnie z Artykułem 
XII i Procedurą reklamacyjną BPVT.
g) prawo do ochrony danych osobowych, które zawarte 
są w umowie i innych dokumentach, przed osobami nie-
uprawnionymi.
h) prawo do otrzymania, wraz z umową dowodu obow-
iązkowego ubezpieczenia od upadłości, w tym zawarty 
termin ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia oraz spo-
sobów powiadamiania o wypadku ubezpieczeniowym. 
(i) prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsu-
menckich (zob. sekcja XII Roszczenia)
Podstawowe obowiązki klienta obejmują:

a) dostarczenie do BPVT wszelkich informacji, które są 
potrzebne do prawidłowego świadczenia usług, zwłaszcza 
zgodnych z prawdą i prawdziwych informacji odnośnie da-
nych osobowych, wypełnić niezbędne formularze i złożyć 
wymagane dokumenty (paszport, zgoda rodziców na uc-
zestnictwo osób poniżej 18 lat bez dorosłych).
b) zapewnia, że osoby poniżej 15 lat będą w towarzystwie 
i będą nadzorowane przez uczestnika w pełnoletniego, za-
pewnienie eskorty i nadzoru osób, których stan zdrowia 
jest dobry. 
c) zgłaszać udział cudzoziemców.
d) zapłacić cenę wycieczki zgodnie z artykułem III ni-
niejszych warunków i udowodnić to za pomocą dowodu 
wpłaty. Jeśli klient nie zapłaci całej ceny za imprezę w 
wyznaczonym terminie, BPVT ma prawo do anulowania 
uczestnictwa i naliczenia odpowiedniego odszkodowania.
e) informować BPVT bez zbędnej zwłoki na temat wszel-
kich zmian warunków uzgodnionych usług.
f) dostarczyć do BPVT dokumentów wymaganych do świ-
adczenia usługi.
(g) przybyć na zaplanowany czas na miejscu spotkania 
ze wszystkimi dokumentami wymaganymi na podstawie 
umowy
h) w przypadku podróży zagranicznych należy posiadać 
wszystkie dokumenty wymagane do wjazdu i tranzytu 
(dokument podróży, wiza, dokument ubezpieczenia 
zdrowotnego).
(i) postępować zgodnie ze wskazówkami przewodnika / 
rezydenta lub z  innych biur podróży wyznaczonej osoby 
i przestrzegać programu, przestrzegać przepisów obow-
iązujących w odwiedzanym kraju; miejscu i obiekcie. W 
przypadku naruszenia lub poważnych zakłóceń w przepi-
sach BPVT jest uprawniony do ukarania i usunięcia z listy 
wyjazdu, a ten traci prawo do dalszych usług, jak również 
prawo do odszkodowania za niewykorzystane usługi.
(j) powstrzymać się od działań, które mogłyby zagrozić, 
uszkodzić lub ograniczyć podróż innych uczestników.
(k) zrekompensować szkody, które poniósł w środku 
transportu lub w obiekcie zakwaterowania, w którym wy-
kupił usługi świadczone na podstawie umowy o podróż.
l) zapewnić terminowe i prawidłowego stosowania wszel-
kich roszczeń wobec dostawców usług zgodnie z art. XII.
Prawa i obowiązki biura podróży:
Do praw i obowiązków klientów, o których mowa w art. 
XVIII. odpowiednie są również prawa i obowiązki BPVT.
a) BPVT ma obowiązek poinformować klienta poprawnie 
i we właściwy sposób o wszystkich faktach dotyczących 
uzgodnionych usług, które są ważne dla klienta i które są 
znane BPVT.
b) BPVT nie jest zobowiązane do świadczenia klientowi 
usług wykraczających poza usługi wstępnie zamówione 
i  opłacone.
c) BPVT jest zobowiązane do zawarcia umowy ubezpiec-
zenia od upadłości i do przekazania klientowi odpowied-
niego dokumentu zgodnie z art. IX.
d) naprawić i zrekompensować szkody wynikające z na-
ruszenia zobowiązań BPVT wynikających z umowy, BPVT 
nie podlega obowiązkowi zapłaty ponad kwotę przekra-
czającą limit zgodnie z międzynarodowymi ustawami 
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
e) BPVT jest zobowiązane do poinformowania pasażera o 
nazwie przewoźnika lotniczego, gdy tylko jest on znany i o 
możliwych zmianach.

XIX KOŃCOWE  POSTANOWIENIA  
Informacje ustne, które Klient otrzymał w miejscu spr-
zedaży nie wiążą  Organizatora. Organizator związany  
jest  wyłącznie Umową  turystyczną oraz Ogólnymi  wa-
runkami uczestnictwa. Podpisaniem Umowy turystycznej  
Klient wyraża w imieniu swoim oraz w imieniu innych 
osób objętych umową, zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w stopniu niezbędnym do prawidłowego wy-
konania umowy.  
Dane osobowe klientów, jak również osób towarzyszących 
(zwane dalej danymi osobowymi) do umowy są warunki-
em koniecznym do wypełnienia zobowiązań wynikających 
z umowy BPVT. Dane będą przez BPVT, odpowiednio, 
przetwarzane. Administrator i osoby uprawnione będą 
przetwarzały dane zgodnie z przepisami i w czasie ni-
ezbędnym do wykonania zobowiązań prawnych BPVT. 
Dane osobowe przetwarzane są zapewnienia naszych 
usług. Ponadto, zawsze chronimy nasze uzasadnione 
interesy. Dane osobowe w tym imię, nazwisko, adres (wł. 
Z elektronicznym) będą wykorzystywane do wysyłania 
komercyjnych oferty BPVT. Klient ma możliwość odmowy 
zgody na wykorzystanie do wysyłania ofert handlowych w 

siedzibie BPVT lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
info@vitkovicetours.pl. 
Zgoda do celów działań marketingowych, premii lojalnoś-
ciowych itp jest na formularzu umowy lub w warunkach 
uczestnictwa. Klient który wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych w zakresie określonym w umowie 
oświadcza, że jest on upoważniony do takiego porozumie-
nia również za dane osobowe osób towarzyszących . Jeśli 
klient nie zgadza się z tym paragrafem, i ni podpisze zgody 
Ważność Umowy pozostaje nienaruszona.
Klient przyjmuje do wiadomości, że nie udzielenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w celach marketin-
gowych powoduje, że traci prawo do zniżek dla stałych 
klientów wymienionych w katalogu i na www.vitkovice-
tours.pl. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych, i że ponosi wyżej 
wymienione konsekwencje. 
Dane osobowe klienta w tym zakresie będą przetwarzane 
przez administratora BPVT i wysyłane automatycznie w 
formie elektronicznej. Dane osobowe  klienta mogą zostać 
ujawnione pracownikom BPVT, autoryzowanym agentom 
i przekazane do ubezpieczalni SIGNAL IDUNA Dane mogą 
też być przekazywane osobom trzecim, które są uprawni-
one do świadczenia usług turystycznych lub w których 
pośredniczy BP (zarówno z UE i spoza UE), a w przypadku 
kontaktu elektronicznego e-mail klienta trafia tylko do 
osób uprawnionych do dystrybucji w imieniu BPVT  i ko-
munikacji handlowej zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb. 
Dane identyfikacyjne tych stron trzecich są wymienione 
dokładnie w poszczególnych umowach zawieranych przez 
klienta. Jeżeli osoby trzecie przetwarzają dane osobowe w 
krajach trzecich, BPVT zapewnia odpowiednie informacje 
na żądnie klienta.
Przy przetwarzaniu danych osobowych, klient musi być 
pewny, że BPVT nie są narusza ich praw, w szczególności 
praw do godności ludzkiej oraz ochrony przed nieupra-
wnionym dostępem do jego życia prywatnego.
Klient przyjmuje do wiadomości, że ma następujące 
prawa w szczególności jako podmiot danych: 1) wy-
magać dostępu od BPVT do wglądu do swoich danych 
osobowych, ich poprawiania lub usuwania, może za-
żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych, a 
także prawa do przesyłania danych. (2) zażądać od BPVT 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli (i) 
klient odrzuca dokładność swoich danych osobowych 
przez czas niezbędny do tego, aby administrator danych 
zweryfikował poprawność swoich danych osobowych; (ii) 
przetwarzanie jego danych osobowych było niezgodne z 
prawem, ale nie wymagało usunięcia danych osobowych, 
lecz ograniczenie ich wykorzystania; (iii) BPVT nie potr-
zebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 
ale klient wymaga od nich identyfikacji, wykonania lub 
obrony swoich roszczeń; lub (iv) klient sprzeciwił się pr-
zetwarzaniu jego danych osobowych, dopóki nie zostanie 
ustalone, czy uzasadnione są powody BPVT do przewa-
żania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych 
osobowych klienta zostało ograniczone, jego dane mogą 
zostać przetworzone, z wyjątkiem przechowywania, tylko 
za jego zgodą. 3) Prawo do złożenia skargi do organu nad-
zorczego, takiego jak Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
4) uzyskać od BPVT potwierdzenia czasu w jakim jego 
dane osobowe są przetwarzane, a jeśli go otrzyma, to 
BPVT ma obowiązek na jego wniosek podać następujące 
informacje i wydać mu kopię danych osobowych: (I) w 
celu przetworzenia; (ii) kategorie przetwarzanych danych 
osobowych, (iii) odbiorcy lub kategorie odbiorców, któ-
rych dane osobowe zostały lub zostaną im udostępnione; 
(iv) planowany okres, w którym będą przechowywane 
jego dane osobowe lub, w przypadku ich braku, kryteria 
stosowane do określenia tego czasu; (v) istnienie prawa 
do żądania od administratora poprawiania lub usuwania 
danych osobowych dotyczących klienta lub ograniczania 
ich przetwarzania i sprzeciwu wobec takiego przetwar-
zania; (vi) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru; 
(vii) fakt, że ma miejsce automatyczne podejmowanie 
decyzji, w tym profilowanie. 5) W celu uzyskania danych 
osobowych przetwarzane w uporządkowany, konwenc-
jonalne i maszynowo czytelnej formie, i przechodzenie 
na innego administratora danych osobowych, jeżeli: (i) 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podsta-
wie zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych; 
lub (ii) przetwarzanie odbywa się automatycznie. Jeśli to 
możliwe, BPVT przekazuje dane osobowe klienta innemu 
administratorowi.
Wszystkie dane i informacje na temat usług, cen i wa-

runków podróży zawarte w katalogach lub pisemnych 
ofertach odpowiadają informacjom znanym w czasie ich 
drukowania. Zmiany są zastrzeżone. W celu wyceny ka-
talogów BPVT na 2019 ustalono kurs złotego w stosunku 
do EUR i USD z dnia 1 września 2018 r. Niniejsze Ogólne 
Warunki Uczestnictwa BPVT weszły w życie 1 .10.2018 r. 
I dotyczą wycieczek organizowanych przez BPVT, Ogólne 
warunki uczestnictwa z dnia 1.10.2017.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSO-
BOWYCH 
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Vit-
kovice Tours s.r.o. , ul Przykopa 2, 43-400 Cieszyn, www.
vitkovicetours.pl
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi turys-
tycznej na podstawie umowy.
3. Dane mogą być udostępniane kontrahentom Admini-
stratora (np. firmom transportowym, hotelom, biurom 
księgowym)
4. Dane będą przechowywane przez okres realizacji 
umowy oraz po jej realizacji w związku z koniecznością 
wypełnienia prawnego obowiązku Administratora w za-
kresie przepisów podatkowych.
5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oso-
bowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania , a w przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z 
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych (w 
szczególności historii transakcji)
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do orga-
nu nadzorczego.
………………………………………
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DA-
NYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałem 
zaznajomiony z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych oso-
bowych i oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych przez Administratora danych, tj. Vitkovice Tours 
s.r.o. i przekazanie ich Organizatorowi imprezy turysty-
cznej w celu realizacji umowy, przesyłania przez Admini-
stratora drogą e-mailową wszystkich informacji dotyc-
zących realizowanej imprezy, kontaktu telefonicznego z 
nią związanego oraz wysyłania również w formie trady-
cyjnej (Poczta Polska, firma spedycyjna) dokumentów 
związanych z zakupem imprezy turystycznej.
………………………………………
czytelny podpis
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych przez Administratora danych, tj. Vitkovice Tours 
s.r.o. w celu wysyłania na wskazany adres e-mailowy 
oferty turystycznej i dodatkowych informacji związanych 
z interesującą ofertą oraz kontaktu telefonicznego z nią 
związanego.
………………………………………
czytelny podpis
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są 
one zgodne z prawdą.
4. Zgodnie z ustawą mam prawo do dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawienia i dokonywania zmian.
5. W dowolnym momencie mam również prawo do ich 
wycofania w całości lub w dowolnej części.
………………………………………
czytelny podpis
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AUTORYZOWANI AGENCI

MARTI TRAVEL  Michniewicza 1C Andrychów 33 870 33 77

MY TRAVEL Czapliniecka 8 Bełchatów 443 070 201

WRONA & WALUŚ TRAVEL Generała Andersa 81 Bielsko-Biała 33 829 32 18

TRAVELLER Granitowa 16 Bieruń 322 190 070

GOSIA TOUR Chopina 6 Brzesko 146 861 947

VENUS TRAVEL Leszka Czarnego 1/4A Busko-Zdrój 413 782 850

KOCHAM WAKACJE.PL Nawrota 14/6  Bytom 322 895 555

GEOTOUR Sobieskiego 8 Chorzów 322 491 453

TROPICANA TRAVEL Liburnia 20 Cieszyn 33 851 10 15

STELA TRAVEL Mennicza 16 Cieszyn 33 851 11 77

VIKTORIA TRAVEL Broniewskiego 8D Czerwionka-Leszczyny 324 315 881

SUBVENTUM Wypalanki 3 Częstochowa 508 081 651

DESIGNTRAVEL Pruchnicka 16 Dobra 505 124 053  

AIR TRAVEL Jana III Sobieskiego 6 Dąbrowa Górnicza 322 681 068

EASY WORLD Garncarska 10/16B Gdańsk 609 880 881

MERCEDES Zwycięstwa 52a Gliwice 322 315 145

MY TRAVEL Słodowa 5 Głogów 768 521 514

OTTOKAR Mickiewicza 16 Głogówek 774 069 735

OPAWY Wyszyńskiego 4 Głuchołazy 774 393 290

ALLTOUR Harcerska 1B Jastrzębie-Zdrój 324 763 468

RELAX Grunwaldzka 58 Jaworzno 327 519 039

WĘDROWNIK Kopernika 17 Kalisz 627 666 711

JADRAN TRAVEL Stawowa 7 Katowice 519 395 478

RELAKS Głowackiego 20 Kędzierzyn Koźle 774 837 445

WAKACYJNY Sienkiewicza 26 Kielce 413 680 565

QUEST Fabryczna 6 Kościan 606 784 583

FORTUNA TRAVEL Szopkarzy 4/48 Kraków 512 290 574

TRAVELLER Pokoju 4A Lędziny 327 167 007

WAKACYJNY ŚWIAT AT ZYGMA Powstańców Śląskich 53 Ligota 604 954 277

LIMATUR Mordarskiego 6 Limanowa 183 373 999

MY TRAVEL LUBIN Paderewskiego 101 Lubin 767 493 950

CONTINENTAL TRAVEL Al. Spółdzielczości Pracy 32 Lublin 815 324 663

PRESTO Piaskowa 134 Lubliniec 692 390 040

WAKACYJNY ŚWIAT CARIO TRAVEL Żywiecka 77/2 Łodygowice 512 972 037

TRAVEL ARCHITECTS Górnicza 6A Łódź 577 858 111

WAKACYOVO Krakowska 18 Mikołów 793 668 500

RENOMATOUR Grunwaldzka 20 Mysłowice 323 182 604

DENAR TRAVEL Sikorskiego 20/46 Myszków 343 134 310

MARVEL Zwycięstwa 1 Niepołomice 508 440 550

WAKACYJNY ŚWIAT GROMADA Rynek 3 Nowy Sącz 184 435 515

GREG Krzywa 9 Nowy Targ 182 662 699

MERKURY Wrocławska 2 Nysa 774 332 782

OPAL Rzemieślnicza 10 Oleśnica 713 981 406

ILKUS Sławkowska 13 Olkusz 326 431 585

CEZAR Staszica 16 Olsztyn 895 272 277

SINDBAD Rynek 8 Opole 774 434 444

WAKACYJNY ŚWIAT HAPPY TARVEL Pl. Borek 18 Ostrzeszów 602 127 234

AGTURIM Rynek Główny 20 Oświęcim 33 445 81 03

WISTOUR Bytomska 53 Piekary Śląskie 323 802 233

JUVENTUR Słowackiego 103 Piotrków Trybunalski 446 468 713

MY TRAVEL PŁOŃSK Młodzieżowa 28 Płońsk 505 817 711

BUKOWINA Długosza 4 Przemyśl 166 701 472

SOLENO Tkacka 3 Pszczyna 601 371 871
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SUMMER HOLIDAY R. Traugutta 52 Pszów 324 575 742

TURBACZ Wąska 1 Rabka-Zdrój 507 158 272

MAX Plac Dworcowy 1 Racibórz 324 152 773

AS TRAVEL Korfantego 1 Radlin 324 149 013

RELAX Miodowa 13 Ruda Śląska 322 426 170

UBEZPIECZENIA-TURYSTYKA Brygadzistów 3A Ruda Śląska 322 408 400

CARO TOUR Kościelna 15 Rybnik 696 849 197

GLOBTRANS Łony 9/6 Rybnik 324 238 384

TROPICAL TRAVEL Raciborska 292 Rydułtowy 324 140 033

ORLANDO TRAVEL Ks. J. Popiełuszki 2D Skawina 122 762 439

MIESZKO Górecka 21A Skoczów 33 479 17 71

TRANSTRAVEL Kościelna 2 Skoczów 33 853 02 11

EXTRA URLOP Piłsudskiego 21 Sosnowiec 693 622 242

OMNIA Rynek 35 Starachowice 412 743 688

MY TRAVEL STAROGARD GDAŃSKI Pomorska 7 Starogard Gdański 583 803 310

GROMAD-TOURIST Rynek 32/36 Strzegom 748 550 398

PANORAMA Mickiewicza 85 Sucha Beskidzka 504 224 007

B&B HOLIDAY Potokowa 2 Syrynia 721 106 888

X-WAKACJE Strzegomska 2 Świdnica 531 061 952

WAKACYJNY ŚWIAT EURLOPY Sulechowska 8 Świebodzin 665 486 174

RZEMYK Katowicka 13A Świętochłowice 327 701 264

POLSKIE BIURO PODRÓŻY Żupawa 130 Tarnobrzeg 158 420 508

HOLIDAYCAFE.PL Tylna 12A Tarnowskie Góry 327 335 559

PIN TRAVEL Krasińskiego 5 Tarnów 512 054 575

LOTY.PL Gliwicka 32 Toszek 603 033 978

PASJA Krakowska 19 Trzebinia 326 477 380

KROPKA Grażyńskiego 2 Ustroń 33 854 14 54

KRYSZTAŁ Mickiewicza 3 Wadowice 33 873 48 90

HERODOT Plac Jana Pawła II 12 Wadowice 33 823 20 53

WAKACYJNY ŚWIAT SUNO TRAVEL Długa 5 Wałbrzych 885 117 474

AG-TUR Węgrowska 1/81 Warszawa 793 633 655

KUPTRAVE Słomińskiego 19/40 Warszawa 533 095 039

POLONIA Warszawska 48 Wieruszów 627 841 513

ELTO Kubsza 28 Wodzisław Śląski 324 553 104

WW Kopernika 53 Wodzisław Śląski 324 555 500

VITA TOUR Os. XXX-lecia PRL 62C Wodzisław Śląski 324 561 341

AKROPOLIS Garbarska 9 Wolbrom 505 608 330

TRAVELPUNKT Strzegomska 206 Wrocław 717 242 146

BRENDAN 3 Maja 74 Zabrze 882 656 869

SINDBAD 3 Maja 7A Zabrze 322 710 862

ZATUR 2 Maja 11A Zabrze 323 760 030

TERESA Al. 3 Maja 9 Zakopane 182 013 660

WAKACYJNY ŚWIAT KOWALSCY Emila Zegadłowicza 1 Zawiercie 326 776 659

BORT PTTK Pl. Jana Pawła II 1 Ząbkowice Śląskie 748 151 770

EXPERT WAKACJE Folwarecka 1 Żory 324 690 100

MY CAPRI Al. Niepodległości 1 Żory 324 696 048

SUNQUEST Jagiellońska 4 Żywiec 500 667 676
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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 wybrania pokoju 
posiadającego więcej łóżek, niż jego standardowe wyposażenie. Pokoje te tworzone są 
zazwyczaj poprzez dostawienie dodatkowego łóżka (rozkładanego fotela, sofy, łóżka 
turystycznego). 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 dla osoby na dostawce, ponieważ 
łóżko nie jest pełnowymiarowe. Dostawki określone są 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. Dodatkowo, w niektórych terminach obiekty przyjmują głośnie i 
duże grupy dorosłych lub dzieci, należy liczyć się z tym, że wakacje niekoniecznie będą 
ciche i spokojne. Wyjeżdżając na wakacje tracimy komfort przebywania we własnym 
domu.

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 

WAŻNE INFORMACJE,
o których musisz wiedzieć przed podróżą

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 ostatnim dniu zakwaterowania na tablicy 
informacyjnej, lub zostają wysłane smsem lub osobiście dzwoni pilot. Orientacyjne 
godziny wyjazdu autokaru z Polski podawane są przy dokonaniu rezerwacji, natomiast 
faktyczne godziny wyjazdu podane zostają na 2 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 wybranej 
miejscowości mogą być w godzinach wczesno porannych i nocnych ok 2:00-9:00, 
a zakwaterowanie następuje dopiero od około 15:00 i do tej pory należy poczekać 
w miejscu wskazanym na recepcji, godziny wyjazdów w zależności od wybranej 
miejscowości mogą się również odbywać bardzo późno między 17:00-24:00, a w 
sytuacjach wyjątkowych nawet później. Wykwaterowanie jest o godzinie 9:00-10:00 
i również należy poczekać do odjazdu we wskazanym miejscu. W większości obiektów 
nie ma możliwości skorzystania z pryszniców w godzinach oczekiwania. Dodatkowo na 
kilku trasach przejazdy realizowane są transferami z Polski do Czech i z przesiadkami 
do czeskiego autokaru oraz zbieraniem czeskich klientów, co automatycznie wydłuża 
podróż i należy się z tym liczyć, dokonując wyboru wakacji. W celu przyspieszenia 
transportu również na miejscu mogą odbywać się przesiadki.Wczesny przyjazd między 
2:00- 6:00 i późny powrót 20:00-24:00 lub później: Dalmacja Środkowa (od ZATONU 
po NEMIRĘ).

 Miejsca z przesiadkami w Polsce lub w Chorwacji: od UMAGU po PAG oraz miejscowości 
poniżej GRADAC + PŁ. PELJESAC + CZARNOGÓRA. Oraz wyjazdy z Wrocławia i Bielska-
Białej (antenka przy min. 5 os.).

Opieka rezydenta
Uczestnicy większości 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 NIE służy pomocą 
przy zakwaterowaniu każdego klienta, bo jest to niemożliwe. Pomaga natomiast przy 
wyborze wycieczek fakultatywnych oraz przy wszelkich występujących problemach. 
W okolicach recepcji większości obiektów 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. W niektórych miejscowościach nie ma 
rezydenta, dlatego należy się upewnić przed wyjazdem, czy w Państwa miejscu pobytu 
będzie osoba reprezentująca biuro. Polskojęzyczny rezydent: od Baski Vody po Gradac 
+ Pł. Peljesac.

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. Pomimo 
wpisania do rezerwacji prośby o konkretne piętro, czy pokoje obok siebie lub innych 
nie ma gwarancji, że te prośby zostaną spełnione!

Zniżki dla dzieci
Większość przedstawionych w naszej ofercie obiektów proponuje zniżki dla dzieci. 
W wielu obiektach dziecko z 2 osobami dorosłymi ma pobyt GRATIS, czyli płaci 
tylko ubezpieczenie. 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. Wiele obiektów daje 
możliwość pobytu dziecka nawet do 12 lat w pokoju bez łózka – dziecko takie śpi 
wtedy z rodzicami, dziecko to może mieć pobyt darmowy lub ze zniżką. Decydując 
się na takie rozwiązanie mamy niższą cenę, ale mniejszy komfort. Zniżki dla dzieci 
przydziela konkretny obiekt dlatego różnią się one w zależności od wybranego obiektu.

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 z bufetu 
na wybór z menu. Należy pamiętać, że wybierając tańsze obiekty wyżywienie będzie 
jakościowo gorsze i mniej urozmaicone lub w ogóle nie urozmaicone i słabsze niż w 
droższych obiektach z wyżywieniem w formie bufetu.

Sezonowość
Usługi ofertowane w sezonie oraz wyposażenie obiektu mogą się różnić od tych 
oferowanych przed i po sezonie. Część infrastruktury hotelowej może być nieczynna 
przed i po sezonie np. basen, korty tenisowe i inne. W sezonie natomiast mogą nie 
działać baseny wewnętrzne, które dostępne są tylko w okresie kiedy jest zimno. 
Poziom usług wyżywienia może być różny w zależności, czy jest to przed/po sezonie 
czy w sezonie np. zamiast bufetu jest wybór z menu. Pogoda oraz natężenie również 
różni się w zależności od sezonu.
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