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Sprzedaż wyjazdów z tego katalogu obowiązuje wraz z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i Ważnymi Informacjami biura podróży TRAVEL FAMILY, które są do dyspozycji we wszystkich 
punktach sprzedaży oraz na www.vitovicetours.pl. Zniżki za wczesny zakup/ First Minute znajdują się przy opisie każdego obiektu. Można je łączyć ze zniżkami stałego klienta w wysokości 
2-3% (zasady zniżek na www.vitkovicetours.pl). Zniżek za wczesny zakup nie stosuje się do transportu autokarowego i lotniczego. Ceny zawierają podatek VAT. Cena wycieczki w przypad-
ku transportu lotniczego i autokarowego zawiera obowiązkową dopłatę za Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r. poz. 187 i 1334). Rozpoczęcie sprzedaży z tego katalogu 
nastąpiło 01.10.2020. Warunki ubezpieczenia ujęte są w Warunkach Uczestnictwa oraz w umowie i na www.vitkovicetours.pl. Ważność katalogu kończy się dnia 30.10.2021. Siedziba Travel 
Family: ul. Przykopa 2, 43-400 Cieszyn. NIP: 548 266 30 25. REGON: 243252101, KRS: 0000459405. 

|  EKSPERT OD WAKACJI 
|  GDZIE NAS SZUKAĆ?
 

TRAVEL FAMILY CIESZYN
ul. Przykopa 2
(wejście od ulicy Zamkowej)
tel. 33 4728008
e-mail: info@travelfamily.pl 

Dbałość o klienta na pierwszym miejscu 

Ponad 28 lat doświadczenia w organizowaniu 
wakacji 

Silna i stabilna marka – jedna z największych  
w Czechach 

Najszersza oferta wakacji do Chorwacji na rynku 
Polskim 

Oferta pobytów w Czarnogórze, Bułgarii, Grecji, 
we Włoszech i na Słowenii

Szanowni Klienci, 
miniony sezon przyniósł szereg zmian w podróżowaniu 
i ograniczenia związane z globalną pandemią. Nieoczekiwane 
i nieprzewidywalne ograniczenia zmieniły wiele naszych 
projektów, a zwłaszcza Wasze plany i miały ogromny wpływ 
na turystykę w tym roku.
Niektórzy z Was cieszyli się wakacjami, ale tylko w 
ograniczonym wyborze destynacji - Grecja, Chorwacja 
i Bułgaria. Dziękuję wszystkim za cierpliwość, zaufanie 
i przychylność w tak trudnym czasie. To właśnie dzięki Wam 
poradziliśmy sobie z tą trudną sytuacją. Naszym głównym 
celem jest spełnić w 2021 roku Wasze niespełnione marzenia 
w postaci letniego wypoczynku w wymarzonym miejscu.
Wierzymy, że nadchodzący sezon będzie spokojniejszy 
i łatwiejszy dla nas wszystkich. Z tym optymistycznym 
myśleniem przygotowaliśmy i nadal uzupełniamy ofertę na 
lato 2021 roku. Ponownie oferujemy sprawdzone miejsca 
docelowe i możliwości zakwaterowania w różnych obiektach.
Dla Was oznacza to tylko jedno - możecie z nami spełnić 
swoje marzenia w bardzo korzystnych cenach i o niezmiennie 
wysokim standardzie. Musicie tylko wybrać swoje wakacje! 
Nasz zespół rezydentów i animatorów powita Państwa 
ponownie z nowymi siłami.
Nasza rodzina Travel Family, składająca się z 4 tradycyjnych 
marek - Viamare, VTT, Vítkovice Tours i Kovotour Plus są już 
gotowe na spełnianie marzeń.
Spędź z nami wspaniałe wakacje  :)

Autoryzowany agent: 

 33 47 28 008

 vitkovicetours.pl  

 travelfamilypl

 travelfamily.pl
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MORZE ZNIŻEK I KORZYŚCI

|  PODARUNEK PRZY REZERWACJI OFERT FIRST MINUTE 

Czy już się zdecydowaliście na wybór wakacji?  
Przy zakupie oferty FIRST MINUTE ZYSKACIE OD NAS 
PREZENT, który może Wam dobrze służyć podczas wakacji 
z TRAVEL FAMILY. 

1.   ZNIŻKI ZA WCZESNY ZAKUP                          
Większość hoteli, apartamentów i pensjonatów 
ofertuje zniżki za wczesny zakup: FIRST MINUTE 
AŻ DO 40%. Aby uzyska zniżkę za wczesny zakup 
wystarczy zakupić wybrana ofertę i zapłacić 
zaliczkę 30%. Zniżek nie wolno łączyć z innymi 
zniżkami i promocjami. WCZESNY ZAKUP NA 
PRAWDĘ SIĘ OPŁACA!

2.   ZNIŻKA STAŁEGO KLIENTA 2-3% 
Zniżka stałego klienta obowiązuje na wszystkie 
oferty katalogowe oraz oferty First Minute dla 
wszystkich osób z rezerwacji łącznie z dziećmi. 
Zniżkę 3% stałego klienta zyskają wszyscy, którzy 
podróżowali z nami przynajmniej 3 razy, zniżkę 
2% uzyska każdy kto był z nami na wakacjach 
przynajmniej 1 raz. Zniżka Stałego klienta nie łączy 
się z ofertami specjalnymi oraz Last Minute.  

3.   AKCJA 1+1 Z DODATKOWĄ ZNIŻKĄ 5% 
Zarezerwujcie wyjazd do 31.3.2021 jeszcze jeden 
wyjazd w tym samym roku 2021, a zyskacie 
dodatkową zniżkę w wysokości 5% z oferty 
katalogowej. Ekstra zniżkę można łączyć tylko ze 
zniżką First Minute. 

4.   DODATKOWA ZNIŻKA AŻ DO 6% 
Zapłać za wakację pełną kwotę od razu przy 
rezerwacji i zyskaj dodatkowe 6% zniżki.

+ Super lekk
i 

plecaczek
:) 

 travelfamilypl

 travelfamily.pl

5.   DZIECI POBYT GRATIS  
Dzieci mają darmowy pobyt lub atrakcyjną 
zniżkę. Aż 3 dzieci może mieć pobyt GRATIS      
– w wybranych obiektach. 

6.   GWARANCJA BEZPŁATNEJ ZMIANY 
ZAKWATEROWANIA  
Do 31.01.2021 dokonamy zmiany zakwaterowania 
całkowicie bezpłatnie.

7.   WAKACJE ZA GROSZE 
Oferta dotyczy zakwaterowania na Riwierze Makarskiej 
i jest najtańsza w naszej ofercie. 

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

9.   UBEZPIECZENIE OD CHORÓB 
PRZEWLEKŁYCH W CENIE!  
Ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH oraz 
COVID–19 jest zawarte w cenie wyjazdu. 

10.   ZNIŻKI DLA GRUP I FIRM
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SPIS TREŚCI |  PIKTOGRAMY

NOWE

Polecamy 

Ekskluzywne 

Nowość 

Wi-Fi w pokoju lub na recepcji 

Klimatyzowane pokoje 

Możliwość wyboru numeru pokoju 

All inlcusive (+light) 

Basen (zewnętrzny lub wewnętrzny)

Plaża odpowiednia dla dzieci 

Bezpośredni widok na morze 

Relaks i wellness

Fitness

Pokoje dla niepełnosprawnych 

Tylko dla dorosłych 

 Możliwy pobyt z psem 

Plaża dla naturystów 

Dla rodzin 

Dla par

Sporty wodne 

| INFORMACJE WSTĘPNE 
INFORMACJE WSTĘPNE, kontakt   2
Zniżki i korzyści      3
Spis treści     4
Kluby Neptuna     5
Wakacje za grosze      6
Klub aktywnych seniorów     7
Wycieczki fakultatywne (Chorwacja)  8
Mapa Adriatyku    10
Autokarem nad Adriatyk   12
Samolotem nad Adriatyk     14
Najpopularniejsze obiekty     15
Samochodem nad Adriatyk    16
TRAVEL FAMILY Hotel Antonija  16        

| CHORWACJA  17

ISTRIA  
Umag     18
Novigrad     20
Poreč     22
Vrsar     25
Rovinj     27
Pula     29
Rabac  31

KVARNER 
Mošćenička Draga   34
Opatija 35 
Mali Lošinj       35
Crikvenica  37
Selce  38
Novi Vinodolski  39
Klenovica  40
Wyspa Krk - Njivice  40
Wyspa Krk - Baśka 42
Wyspa Rab - Lopar  43
Karlobag      44

DALMACJA  
Privlaka     44
Zaton     45
Biograd na Moru     46
Św. Filip i Jakov     47
Vodice     49
Šibenik – Solaris  50
Rogoznica  54
Primošten       54
NEPTUN KLUB TROGIR     56
Trogir  57
Omiš     59
Nemira  60
Resnik  62
Brela     62
Baśka Voda  63
NEPTUN KLUB Baśka VODA 
I Baśko POLJE 64
Baśko  Polje  68
NEPTUN KLUB PROMAJNA  70
Makarska  74
Tučepi     77
NEPTUN KLUB DRVENIK 80
Drvenik  81
Brist     84
Zivogosce  85
NEPTUN KLUB GRADAC  86
Gradac  87
Klek 93
Wyspa Brać -  Bol  93
Wyspa Hvar - Jelsa 94  
Wyspa Hvar – Stari Grad 95
Półwysep Pelješac – Trpanj 96
Półwysep Pelješac – Orebić 97
Wyspa Korčula –Korčula 99
Dubrownik  100
Dubrovník  100
Srebreno 101

Cavtat  101

| CZARNOGÓRA  102
Budva    103
Bečići     104
Petrovac 104
Sutomore 105
NEPTUN KLUB 
UTJEHA I BULHARICA     106
Utjeha  107
Buljarica 108
Ulcinj  109

| SŁOWENIA 110
Moravskie Toplice  110
Ptuj  112
Radenci  113
Lendava  113 

| WŁOCHY  114
Lignano  114
Bibione  115 
Lido Di Jesolo  116
Cesanatico   116 

| ALBANIA   117
Ksamili/Saranda  117

| BUŁGARIA 118
Słoneczny Brzeg  118 
Nessebar  119
Primorsko  119

| GRECJA   120
Kreta  120
Korfu  121
Zakynthos  121

| INFORMACJE  122 
Ogólne warunki uczestnictwa  122
Autoryzowani Agenci  127
Ważne informacje  130

|  QR KOD? NOWOŚĆ W NASZYM KATALOGU! 
QR kod to szybki sposób, który odsyła Was na nasza stronę do opisu 
poszczególnego obiektu. Znajdziecie tam wszystkie terminy i ceny,  
a także zniżki. 

•   Zeskanujcie kod telefonem (wymagana aplikacja) 
•  Kliknijcie na przekierowanie na www
•  Wybierzcie termin i cenę końcową wybranych wakacji 
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KLUBY NEPTUNA
|  ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

Trogir (str.56)
Baśka Voda I Basko 
Polje (str. 64)
Promajna (str. 70)
Drvenik (str. 80)
Gradac (str. 86)

|  DLA DZIECI
•  Program animacyjny

•  Tematyczne popołudniowe 
zabawy

•  Konkursy i Rodzinny 
Czwórbój

•  Wieczorne atrakcje: mini 
disco, dziecięcy karnawał

•  Sport – turniej piłki nożnej,  
tenis stołowy, rzutki

|  DLA DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik

•  Piłka i siatkówka plażowa 

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne  

Bajeczne 
wakacje...!

Baśka Voda 

Rodzinne Bungalowy**

  All Inclusive light 

  Tydzień z dojazdem własnym 

  od 1052 PLN/os.
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WAKACJE ZA GROSZE
|    NAJTAŃSZE WAKACJE NA RIWIERZE MAKARSKIEJ   

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. 

|  NA CO MOŻESZ LICZYĆ REZERWUJĄC      
  WAKACJE ZA GROSZE ?
•    Gwarancję pobytu w jednym z naszych katalogowych 

obiektów na Riwierze Makarskiej.
•   Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym z możliwością 

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

•  Nazwę obiektu poznasz na 5 dni przed wyjazdem.

Riwiera Makarska
ZA GROSZE

  2 posiłki 
 Tydzień autokarem 

  od 1072 PLN/os.

|    TANIO W NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSCACH
Jeżeli nie zależy Wam na tym, gdzie zostaniecie 
zakwaterowani to Wakacje Za Grosze są idealną ofertą 
dla Was. 

Super cena!

 
vitkovicetours.pl
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AKTYWNE WAKACJE KLUB 50+
|  WAKACJE Z ANIMACJAMI I ROZRYWKAMI DLA OSÓB STARSZYCH I NIE TYLKO 

|  ROZRYWKI*
• wycieczki

• aktywności sportowe

• inhalacje i zabiegi zdrowotne 

• mierzenie ciśnienia

• wieczorki kulturalne

•  wieczorki taneczne i filmowe 

*�zajęcia�i�spotkania�odbywają�się 
w�języku�czeskim

Promajna
Pawilony Dukić 

  2 posiłki
 Tydzień autokarem

  od 1254 PLN/os.

|  ZDROWOTNE POBYTY NAD ADRIATYKIEM 
Pobyt nad adriatyckim morzem dostarczy Wam mnóstwo 
zabawy i radości, ale również bardzo dobrze wpłynie 
na Wasze zdrowie i dostarczy Wam mnóstwo energii. 

Po zdrowie
nad Adriatyk! 

|  WYJAZDY AUTOKAROWE W     NAJLEPSZYCH CENACH! 

 
vitkovicetours.pl
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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) 

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 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
|    ATRAKCJA W TRAKCIE WYPOCZYNKU   

|    ZWIEDZAJ, DOŚWIADCZAJ, POZNAWAJ :) 
Wybierz się z nami na Riwierę Makarską i uczestnicz 
w jednej z niezapomnianych wycieczek 
organizowanych na miejscu. 

Dobrze i tanio !
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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)

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)

RAFTING KANIONEM RZEKI 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)
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WŁOCHY

Cesenatico

Umag
Novigrad

Poreč
Vrsar
Rovinj

Fažana
Brijuni

Pula
Medulin

Lido di Jesolo

Bibione
Lignano

MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWE
|  ODLEGŁOŚCI Z CIESZYNA

CHORWACJA-ISTRIA
Umag  .............................. 830 km ......str.   18
Novigrad ........................ 840 km .... str.   20
Poreč ............................... 865 km .... str.   22
Vrsar .................................875 km .... str.   25
Rovinj  ..............................875 km .....str.   27
Pula .................................. 892 km .... str.   29
Rabac .............................. 895 km ......str.   31
CHORWACJA – KVARNER
Mošćenička Draga  ...... 830 km .... str.   34
Opatija  ........................... 830 km .... str.   35
Mali Lošinj   ....................928km .... str.   35
Crikvenica  ......................837 km .....str.   37
Selce .................................837 km .... str.   38
Novi Vinodolski .............845km .....str.   39
Klenovica ........................845km .... str.   40
Wyspa Krk  ..................... 850 km .... str.   40
Wyspa Rab .....................866 km .... str.   43
Karlobag .........................908 km .... str.   44
CHORWACJA – DALMACJA
Privlaka ........................... 967 km .... str.   44
Zaton  .............................. 963 km .... str.   45
Biograd na Moru ........... 977 km .... str.   46
Św. Filip i Jakov ..............971 km .....str.   47
Vodice .............................. 987km .......str. 49
Šibenik-Solaris ... ........1000 km ...... str. 50
Rogoznica ... ................. 1039km ...... str. 54
Primošten .....................1030 km ...... str. 54
Trogir ............................ 1040 km ...... str. 56
Omiš  ...............................1100 km ...... str. 59
Nemira ............................. 1112 km ...... str. 60
Resnik  ............................. 1115 km ...... str. 62
Brela ................................. 1114 km ...... str. 62
Baśka Voda ..................... 1118 km ...... str. 63
Baśko Polje .................... 930 km ...... str. 68
Promajna ....................... 930 km .......str. 70
Makarska ........................ 1127 km ....... str. 74
Tučepi .............................1130 km ....... str. 77
Drvenik ..........................  1153km ...... str. 80 
Brist ................................. 1162 km ...... str. 84
Zivogosce .......................1147 km ...... str. 85
Gradac ............................ 1175 km ...... str. 86
Klek  ................................. 1193 km ...... str. 93
Dubrownik ....................1268 km .....str. 100
Cavtat  ...........................1286 km ......str. 101
CHORWACJA – WYSPY
Brać – Bol .......................1155 km ...... str. 93
Hvar – Jelsa ................... 1140 km .......str. 94
Hvar – Stari Grad  ........ 1132 km ...... str. 95
Pelješac – Trpanj ......... 1189 km .......str. 96
Pelješac – Orebic ........1226 km .......str. 97
Korčula – Korčula .......1223 km .......str. 99
CZARNOGÓRA
Budva ............................. 1380km .....str. 103
Bečići ..............................1386 km .....str. 104
Petrovac na Moru  ......1264 km .....str. 104
Utjeha .............................1277 km ..... str. 107
Bulharica ........................ 1261 km .....str. 108
Ulcinj ..............................1289 km .....str. 109
SŁOWENIA
Morawskie Toplice ....... 520 km ......str. 110
Ptuj ................................... 601 km ...... str. 112
Radenci........................... 534 km ...... str. 113
Lendava ............................ 717 km ...... str. 113
WŁOCHY
Lignano............................876 km ...... str. 114
Bibione ............................879 km ......str. 115
Lido di Jesolo ............... 920 km ...... str. 116
Cesenatico .....................1160 km ...... str. 116

|  TRASY NA DOJAZD WŁASNY 
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 (OKOŁO)
HRK/AUTO

Wyspa Cres i dalej 
przez most na wyspę

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

Wyspa Pag Prizna – Żigkjen - 15 min. 1 x na godzinę 17 96
WyspaRab Stinica - Misnjak – 15 min. 1x na godzinę 15 85
Wyspa Brac Split – Supetar 50 min. 14x dziennie 33 154
Wyspa Hvar Split – Stari Grad 120 min. 7x dziennie 47 310
Orebić a wyspa Korčula Orebić – Dominće 15 min. 18x dziennie 16 76
Wyspa  Mljet Prapratno – Mljet 45 min. 5x dziennie 28 140
Wyspa Vis Split – Vis 150 min. 2–3x dziennie 54 340

  Więcej informacji na www.jadrolinija.hr

|  WYBRANE PROMY W CHORWACJI 

10 Rezerwujcie:   33 47 28 008 | www.vitkovicetours.pl  



 

Punta Skala
Zadar

Dugi Otok Kukljica Sv. Filip i Jakov
Biograd na Moru

Pakoštane, Drage, Vrgada
Pirovac

Rastovac
Šibenik
Solaris

Primošten
Neptun Klub Trogir

Supetar
Postira

Bol
Stari Grad

Hvar

Vrboska

Uble

Pomena

Jelsa

Kaštel Štafilić
Lokva Rogoznica

Omiš
Brela

Mala Luka
Nemira

Neptun Klub Baśka Voda
Baśko Polje
Neptun Klub Promajna

Makarska
Tučepi

Podgora
Živogošće

Brist
Orebić

KorčulaBrna

Neptun Klub Drvenik
Neptun Klub Gradac

Ploće
Blače

Komarna
NeumKlek

Trpanj

Slano Koločep

MliniSrebreno

Cavtat
Čilipi

Vodice
Lovišća

Mali Lošinj

Duga Uvala

Rabac

Opatija

Malinska
Krk

Baśka
Lopar

Jakišnica

KarlobagNovalja
Gajac

Pag
Stara Novalja

Starigrad-Paklenica
Privlaka

Zaton Petrčane

Njivice
Crikvenica

Selce
Klenovica

Novi Vinodolski
Plitvice

Maribor

Bled

Moravske Toplice

Radenci
Lendava

Ptuj Sv. Martin

Rijeka

Ljubljana

Zagreb

SŁOWENIA

CHORWACJA

Krk

Cres Rab

Pag
Vir

Murter

Vis

Ugljan

Split

Brač
Hvar

Korčula

Lastovo Pelješac

Mljet
Dubrownik

Lošinj

 

TRASA CZAS PRZEPRAWY 
(OKOŁO)

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PRZEPRAW

CENA (OKOŁO)
HRK/OSOBĘ

CENA (OKOŁO)
HRK/AUTO

Wyspa Cres i dalej 
przez most na wyspę

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

Wyspa Pag Prizna – Żigkjen - 15 min. 1 x na godzinę 17 96
WyspaRab Stinica - Misnjak – 15 min. 1x na godzinę 15 85
Wyspa Brac Split – Supetar 50 min. 14x dziennie 33 154
Wyspa Hvar Split – Stari Grad 120 min. 7x dziennie 47 310
Orebić a wyspa Korčula Orebić – Dominće 15 min. 18x dziennie 16 76
Wyspa  Mljet Prapratno – Mljet 45 min. 5x dziennie 28 140
Wyspa Vis Split – Vis 150 min. 2–3x dziennie 54 340
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AUTOKAREM NAD ADRIATYK
|  BEZPIECZNIE AŻ DO MIEJSCA WYPOCZYNKU

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

•   Antenka z Wrocławia przez Czechy 
•   Antenka z Bielska-Białej do Cieszyna
•   Wyjazdy na 7 i 14 nocy w każdy piątek od 

14.5 do 17.9 włącznie.
•  Opieka pilota na wybranych trasach.
• Filmy i bajki podczas podroży.
•   Wyjazdy autokarem z pobytami na 3, 4, 9, 

10, 11 nocy. Wybrane terminy. Więcej INFO 
w BPTF. 

Kierunek 
Chorwacja

 

Wodzisław Śl.

Rybnik Katowice

Bielsko-Biała

Jastrzębie-Zdr.

CieszynOstrawa

Kierunek 
Chorwacja

POLSKA

CZECHY

Wrocław

Trutnov

Kierunek 
Czarnogóra

Kierunek 
Chorwacja

|   MIEJSCOWOŚCI DOCELOWE  
NAD ADRIATYKEM

ISTRIA
Umag, Novigrad, Poreć, Vrsar, Rovinj, Rabac (wyjazdy od 04.06 do 
10.09.2021 włącznie).

 KVARNER
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Wyspa Krk, Wyspa Rab* (wyjazdy od 
04.06 do 10.09.2021 włącznie).

 PÓŁNOCNA DALMACJA
Św.Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, Sibenik-Solaris, 
Primosten, Trogir, Kastel-Stafilic (wyjazdy od 14.05 do 17.09.2021 
włącznie).

ŚRODKOWA DALMACJA
Split, Omiš, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, Baśka Voda, Baśko Polje, 
Promajna, Makarska, Tučepi, Podgora, Drvenik, Brist, Gradac (wyjazdy od 
14.05 do 17.09 włącznie). 

POŁUDNIOWA DALMACJA** + Wyspa Hvar i Wyspa Brać
Wyspa Hvar, Wyspa Brać, Półwysep Peljesac-Trpanj, Orebić, Wyspa 
Korcula, Wyspa Mljet (wyjazdy od 28.05 do 10.09.2021 włącznie)

Przejazd na Pł. Peljesac i wyspy Korcula i Mljet odbywa się czeskim 
autokarem do miejscowości Gradac,a stamtąd transferem w dalszą 
podróż, która może trwać nawet ok 24h.

CZARNOGÓRA (wyjazdy od 04.06 do 17.09.2021). Wyjazdy do Czarnogóry 
realizowane są transferem do Ostrawy i podróż czeskim autokarem z pilotem 
lub bez. Po drodze zbierani są klienci z kilku miejscowości w Czechach oraz 
Bratysławy co automatycznie wydłuża trasę. Godziny wyjazdów z Polski 
potwierdzane są na 2 dni przed wyjazdem, ale będa to godziny wczesnoporanne 
ok 6-7:00. Podróż do Czarnogóry trwa ok 24-30h w sytuacji kiedy nie 
ma korków na granicach i innych problemów na drogach. Na miejscu w 
Czarnogórze nie ma polskojęzycznego rezydenta, klienci otrzymuja kontakt 
do polskojęzycznego rezydenta w Chorwacji. Wyjazdy oznaczone jako Cieszyn 
odbywają się z Ostrawy bez transferu. 

AUTOKAR Dalmacja Południowa (Płw. Peljesac, Klek): Transfer do Ostrawy 
i  przejazd czeskim 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  Dalmacji 
Południowej może nastąpić jeszcze jedna przesiadka. Całkowita podróż na Płw. 
Peljesac wynosi ok. 24 godziny w sytuacji kiedy nie ma korków na granicach  
i innych problemów na drogach.

12 Rezerwujcie:   33 47 28 008 | www.vitkovicetours.pl  



AUTOKAREM NA 
CHORWACKIE 
WYSPY
|  PRZEJAZD NA 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. 

**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.
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DZIECI DO 2 LAT GRATIS 
bez miejsca siedzącego (NA WYBRANYCH TRASACH)

CENA KOŃCOWA ZA TRANSPORT LOTNICZY OBEJMUJE 
Lot w 2 strony, transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania i z miejsca 
zakwaterowania na lotnisko, opłaty lotniskowe, paliwowe i opłaty 
bezpieczeństwa.
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 BPTF.
•  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 05.10.2020 r.  

(W przypadku wzrostu kursów walut lub opłat paliwowych cena może ulec 
podwyższeniu).

SAMOLOTEM
|  NAD ADRIATYK I NIE TYLKO 

Wyloty z Ostrawy do Chorwacji, Czarnogóry, 
Bułgarii i Grecji, Albanii.

Szybko i wygodnie aż do miejsca wypoczynku 

ZYSKAJCIE DARMOWY PARKING  
REZERWUJĄC OFERTY FIRST MINUTE, 
liczba miejsc ograniczona. 

Przy rezerwacji od 1.2.2021 parking na lotnisku  
w Ostrawie w specjalnych, niższych cenach. 

PARKING NA 
LOTNISKU 
GRATIS

|   REZERWUJCIE OFERTY FIRST 
MINUTE, A DOSTANIECIE OD 
NAS MIEJSCE PARKINGOWE 
NA LOTNISKU W OSTRAWIE 
CAŁKOWICIE ZA DARMO! 

Na 1 umowę o udział w imprezie  
turystycznej zyskujecie 1 miejsce  
parkingowe GRATIS. 

GRATIS OFERTA WAŻNA PRZY REZERWACJI 
DO 31.1.2021. 





Baśka Voda 

Rodzinne Bungalowy**

  All Inclusive light 

  Tydzień z dojazdem własnym 

  od 1052 PLN/os.

|   WYBRANE OBIEKTY 
ALL INLCUSIVE W 
NAJNIŻSZYCH CENACH

•  Hotel SOL AURORA*** str. 18 

•  Hotel FUNTANA*** str. 25

•  HIT CENOWY!    Hotel NARCIS*** str.31

•  HIT CENOWY!    Ville RIVJERA** str. 49

•  HIT CENOWY!    Hotel MEDENA*** str. 57

•  HIT CENOWY!    Rodzinne Bungalowy Baska 
Voda**  str. 65

•  HIT CENOWY!    Budynek Boczny ALEM** 
str. 68

•  NOWOŚĆ    Hotel RIVJERA** str. 75

•  Hotel BLUESUN ALGA**** str. 78

•  HIT CENOWY!      Hotel LABINECA*** str. 87

•  HIT CENOWY!    Hotel LAGUNA** str. 88

•  HIT CENOWY!      Hotel FARAON*** str. 96

•  HIT CENOWY!    Hotel ORSAN*** str. 97

•  HIT CENOWY!     Budynek Boczny 
BELLEVUE*** str. 98

•  CZARNOGÓRA kompleks SLOVENSKA 
PLAZA**** str. 103

•  HIT CENOWY!     CZARNOGÓRA EL MAR 
KLUB*** str. 107

•  HIT CENOWY!    CZARNOGÓRA VELIKA 
PLAZA*** str. 109

•  Obiekty ALL INCLUSIVE w najniższych cenach
•  Obiekty z PUPILEM w najniższych cenach
•  Obiekty z PIASZCZYTYMI PLAŻAMI
•   Dla rodzin 2+2, 2+3 i 2+4 w NAJNIŻSZYCH CENACH

|   WYBRANE OBIEKTY 
Z PUPILEM W 
NAJNIŻSZYCH CENACH

•  Apart. POLYNESIA I SAVUDRIJA**  
str. 19 

•  Hotel DELFIN** str. 23

•  Apart. i pokoje VILLAS RUBIN***  
str. 28 

•  Apartamenty HORIZONT** str. 30 

•  Mobilne Domki RABAC*** str. 33 

•  HIT CENOWY!    Apartamenty 
CROATIA*** str. 48

•  HIT CENOWY!    Hotel BRZET*** str. 59

•  HIT CENOWY!    Budynek Boczny ALEM** 
str. 68

•  HIT CENOWY!    Pawilon Dukić B*** 
str. 72 

•  HIT CENOWY!     Hotel RIVJERA** str. 75

•  HIT CENOWY!    Pensjonat POSEJDON** 
str. 91

•  HIT CENOWY!     Hotel FARAON*** str. 96
•  CZARNOGÓRA kompleks SLOVENSKA 

PLAZA*** str. 103

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

•  Hotel DELFIN** str. 23

•  HIT CENOWY!    Hotel NARCIS****  str.31

•  Hotel FAMILY LOPAR*** str. 43 

•  HIT CENOWY!    Apartamenty CROATIA*** 
str. 48

•  HIT CENOWY!    Hotel MEDENA*** str. 57

•  HIT CENOWY!    Apartamenty ANTE i 
NEVERA***  str. 61

•  HIT CENOWY!     Pawilon Dukić B*** 
 str. 72 

•  HIT CENOWY!    Aparthotel TRITON****  
str. 83

•  HIT CENOWY!    Budynek Boczny 
LABINECA*** str. 87

•  HIT CENOWY!    Budynek Boczny  LAGUNA 
B** str. 88

•  Apartamenty HERCEG I KOLOMBO*** 
str. 89

•  HIT CENOWY!    Hotel NEPTUN*** str. 90

•  HIT CENOWY!     Hotel FARAON*** str. 96

•  CZARNOGÓRA kompleks SLOVENSKA 
PLAZA*** str. 103

NAJPOPULARNIEJSZE OBIEKTY
|   ZAOSZCZĘDŹ SOBIE CZASU NA SZUKANIE W KATALOGU 

IDEALNEGO MIEJSCA NA WAKACJE!  

Hit cenowy!

•  Hotel FAMILY LOPAR*** str. 43 

•  Hotel i Ville CORINTHIA BASKA***  
str. 42

•  Apart. i domki ZATON HOLIDAY 
RESORT****/*** str. 45 

•  Hotele SIBENIK SOLARIS***/****  
str. 50

•  HIT CENOWY!    Hotel BRZET*** str. 59

   |   Wybrane obiekty z PIASZCZYTYMI PLAŻAMI 
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Więcej na 
www.vitkovicetours.pl 
lub na stronie 81

  
Więcej na 
www.vitkovicetours.pl 
lub na stronie 82

  
Więcej na 
www.vitkovicetours.pl 
lub na stronie 83

Drvenik 
– kawałek raju...

Drvenik to małe miasteczko 
położone na Riwierze Makarskiej. 
Posiada krystalicznie czyste 
morze i szeroki wybór rozrywek.
Historia miasta jest bardzo bogata  
i na pewno nie będziecie się tutaj nudzić. 

4
|   LUKSUS I WYGODA 
Nowocześnie urządzone pokoje, wspaniała 
atmosfera, przyjacielski i pomocny personel,  
30 metrów od plaży. 

|   WELNESS I BASEN 
Zadbajcie o swoje ciało i wybierzcie coś 
dla siebie z szerokiej oferty welness oraz 
skorzystajcie z basenu i sauny. 

|   COŚ DLA SIEBIE 
Jeżeli nie przeszkadzają Wam wysokie 
temperatury skorzystajcie z naszych saun, 
które oczyszczą Was z niepotrzebnych toksyn. 
Po saunie możecie skorzystać z  oferty 
masażu. 

|   SPORT
Mamy wszystko czego potrzebujecie aby 
utrzymać dobrą kondycje nawet podczas 
wakacji. Siłownia i fitness centrum są 
wyposażone w nowoczesne sprzęty sportowe. 

|   WSPANIAŁA KUCHNIA 
W restauracji hotelowej Azurro oferujemy 
dobre wyżywienie w formie 2 posiłków lub all 
incluisve light.

TRAVEL FAMILY HOTEL 
ANTONIJA
|    LUKSUS I WYGODA 
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CHORWACJA
|  KRAJ PEŁEN MOŻLIWOŚCI 

Chorwacja już od dawna nie jest tylko ulubienicą 
rodzin z dziećmi. Jest to przede wszystkim 
kraj pełen unikatowych atrakcji zarówno 
dla wypoczywających jak i szukających 
przygód, uprawiających sport, wędkujących, 
nurkujących, jeżdżących na rowerach, 
kochających przyrodę i góry i wielu innych. 
Każdy znajdzie tutaj coś ciekawego!

W Chorwacji poznacie wszystko co najlepsze: 
romantyczne miejsca, które zapierają dech w piersiach. Nie wszystkie są 
dobrze znane np. Galesnjak – wyspa miłości, wyspa zakochanych. Mała 
wysepka na morzu adriatyckim, którą jakiś czas temu odkryli fani Google 
Earth. Jest to miejsce, które swoimi konturami przypomina serce, wręcz 
idealne serce. Jeżeli macie ochotę wziąść udział w najlepszych koncertach 
na plaży lub odwiedzić jeden z najlepszych open air klub w Europie – 
zapraszamy do Chorwacji. Jednym z najpopularniejszych miejscem imprez 
jest wyspa Pag, gdzie co roku odbywa się jeden z najpopularniejszych 
festiwali The Hideout Festival. Inne znane festiwale to: Plat Beach w 
Dubrowniku i Girandella Beach w Rabacu. Jeżeli muzyka rozrywkowa Was 
nie interesuje możecie udać się do teatru w Dubrovniku lub na festiwal 
jazzowy w Poreciu, Opatiji lub Rovinji. Może chcecie poznać miejsca gdzie 
zostały kręcone światowe produkcje filmowe? Np. kultowy serial Gra o Tron, 
Gwiezdne Wojny, Winnetou. Zapraszamy do poznania Chorwacji nie tylko od 
strony wypoczynkowej. 

Plaże idealne dla Was! 
Chorwackie plaże uznawane są za najpiękniejsze w Europie głównie 
z powodu krystalicznie czystej i błękitnej wody. Znajdziecie tutaj plaże 
żwirkowe i kamieniste, ale jeżeli lubicie plaże piaszczyste to również 
żaden problem. Jedziecie we dwójkę? Z dziećmi? Grupą przyjaciół?  
W Chorwacji znajdziecie odpowiednie dla siebie plaże. 
Punta Rata – znajduje się na liście 10 najpiękniejszych plaż na świecie. 
Znajdziecie ją w miejscowości Brela na Riwierze Makarskiej. Plaża jest 
żwirkowa. Zlatni rat – na liście chorwackich „naj“ znajduje się zdecydowanie 
na pierwszym miejscu. Plaża ta znajduje się na wyspie Brać. Jest bardzo 
popularna i na dobre miejsce musicie troszkę poczekać. Tučepi – Riwiera 
Makarska, w tej miejscowości znajdziecie najpiękniejsze plaże wzdłuż całego 
wybrzeża. Duce w pobliżu miejscowości Omis idealna plaża dla rodzin 
z dziećmi, łatwe zejście do morza i piasek. 

|    RELAKS I ZABAWA PO 
DRODZE DO CHORWACJI 
Trasę do Chorwacji możecie sobie uprzyjemnić 
zatrzymując się na noc w jednej z miejscowości 
znajdującej się po trasie do Waszego miejsca 
wypoczynku, a zarazem zwiedzić najpiękniejszy 
Park Narodowy w Chorwacji – Jeziora Plitvickie lub 
w jednej z miejscowości w Słowenii, gdzie możecie 
skorzystać ze źródeł termalnych i aquaparków. 

  
Więcej na 
www.vitkovicetours.pl

Łaźnie termalne w miejscowości 
Moravskie Toplice i
Hotel TERMAL

od 242 PLN os/noc

  
Więcej na 
www.vitkovicetours.pl 

Park Narodowy Jezior Plitvickich 
Hotele: Grabowac, Bellevue, 
Plitvice, Jezero

od 109 PLN os/noc
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POŁOŻENIE hotel umieszczony jest w turystycznej części Katoro, około 2,5 km 
od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, sklep z pamiątkami, 
parking za opłatą 1 EUR/dzień, Wi-Fi BEZPŁATNIE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, telefon, mini lodówka, suszarka do włosów, sejf, TV-SAT, balkon - oprócz 
typu 1(+0), niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa). Pokoje PRE-
MIUM są zorientowane na stronę morską, pokoje SU na park. Typ Economy-
FB - około 23 m² - mniejsze pokoje 2-osobowe z francuskim łóżkiem. 
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, od 11:00 do 17:00 
przekąski przy basenie, lokalne lane napoje alkoholowe i bezalkoholowe od 
8:00 do 23:00 w lobby barze (wino, piwo, wybrane napoje alkoholowe, woda, 
kawa, herbata).
PLAŻA żwirowa, kamienista, płyty betonowe, około 30 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen, basen dla dzieci, w pobliżu 
hotelu - korty tenisowe (szkółka 
tenisowa), minigolf, siatków-
ka plażowa, tenis stołowy, boisko 
do gier zespołowych, możliwość 
wypożyczenia rowerów, program ani-
macyjny w wybranych terminach.
INFORMACJE 
DOPEŁNIAJĄCE usługi ALL IN-
CLUSIVE obejmują również badmin-
ton, tenis stołowy, aerobik, pilates, 
możliwość wypożyczenia gier towar-
zyskich, rowerów. Zakwaterowanie 
możliwe od godziny 14:00, wykwate-
rowanie do godziny 10:00. Zwierzęta 
domowe nie są akceptowane. 
CENA ZAWIERA nocleg, usługi 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
BEZPŁATNIE.

POŁOŻENIE nowoczesny hotel, około 1 km od centrum miejscowości Umag.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, sejf, taras, parking, bar 
koktajlowy.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, z możliwością 
dostawki. Pokój 2(+2) - pokój 2-osobowy z możliwością 2 dostawek 
(rozkładane fotele lub sofa). W każdym pokoju prysznic/wanna, WC, telefon, 
TV-SAT, balkon. Pokoje Prem są bardziej przestronne. Pokój 2(+1) B - około 
20 m², pokój 2(+1) BM-PREM - około 25 m². 
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, kamienista, be-
tonowa płyty, około 50 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen z morską wodą, basen dla 
dzieci, boisko do gier zespołowych, 
korty tenisowe, możliwość 
wypożyczenia rowerów, sporty 
wodne. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
leżaki i parasole przy basenie 
BEZPŁATNE (ograniczona ilość). 
Parking za opłatą około 1 EUR/dzień. 
Zakwaterowanie możliwe od 14:00, 
wykwaterowanie do 10:00. Pobyt z 
psem jest niemożliwy.
UWAGA na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.
CENA ZAWIERA nocleg, 
śniadania/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 ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 
1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA  – Umag

Hotel Sol Sipar for Plava Laguna 

•  Bezpośrednio przy 
plaży

• Pokoje rodzinne
• Animacje dla dzieci

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 1225 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na 
www.vitkovicetours.pl
HR-0001U

Hotel Sol Aurora Plava Laguna 

• Bogaty all inclusive

  Pokoje dla 1-3 os. + dziecko do 
2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: All inclusive

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 1892 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0001U

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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POŁOŻENIE w części zalesionego regionu Katoro, około 3 km na północ od Umag.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana recepcja, kantor, dancing na tarasie, Wi-Fi i 
sejf na recepcji za opłatą, w pobliżu: restauracje, kawiarnia, pizzeria, sklep.
ZAKWATEROWANIE Studio 2+1 - około 32 m² - jeden pokój z 2 łóżkami i rozkładaną 
sofą dla 1 osoby. Apt. 2+1 - około 39 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny  
z rozkładaną sofą. 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 apartament/studio wyposażony w an-
eks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, balkon lub taras. 
WYŻYWIENIE własne, z możliwością dokupienia śniadań, obiadokolacji lub dwóch 
posiłków w formie bufetu w restauracji głównej.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa, płyty betonowe, około 100-500 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny bas-
en ze słodką wodą, basen dla dzieci, ko-
rty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gi-
er zespołowych, plac zabaw, siatkówka 
plażowa, animacje (w terminie od 24.5 do 
11.9), aerobik, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE studia 
i apartamenty wyposażone są w starsze 
meble - zakwaterowanie odpowiednie dla 
mniej wymagających Klientów. Ze względu 
na wielkość kompleksu, obiekt nie może 
zagwarantować pokoi obok siebie (jeśli jest 
więcej niż 1 pokój na rezerwacji). Parking za 
opłatą około 1 EUR/dzień - płatny na mie-
jscu. Zakwaterowanie możliwe od 14:00, 
wykwaterowanie do 10:00. W pobliżu zna-
jduje się plaża dla naturystów. Goście za 
opłatą mogą skorzystać z centrum well-
ness przy hotelu Sol Umag. Do centrum 
Umagu jeździ turystyczna ciuchcia (za 
opłatą).
UWAGA możliwy pobyt z małym psem 
(do 10 kg) 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, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA śniadań, 
obiadokolacji, 2 posiłków oraz ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji.

Apartamenty Polynesia Plava Laguna

CHORWACJA  – Umag

•  Świetna cena

  Studia dla 3 os. + dziecko do 2 
lat bez łóżka

  Apartamenty dla 3-5 os. + 
dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, możli-
wość dokupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 321 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
        

POŁOŻENIE BUNGALOWY: parterowe domki w zabudowie szeregowej, otoczone zielenią. 
POKOJE: kompleks trzykondygnacyjnych budynków i bungalowów (dawniej Hotel Moj Mir), około 
9 km od centrum Umag. APARTAMENTY: parterowe domki w zabudowie szeregowej, otoczone 
zielenią, około 9 km od centrum miasta Umag.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, recepcja, kantor, sejf za opłatą, taras. W pobliżu 
Kanegra Fun Resort, bar koktajlowy, parking.
ZAKWATEROWANIE BUNGALOWY: pokój 2-osobowy, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi 
za opłatą, telefon, z możliwością dostawki, balkon lub taras. POKOJE: mniejsze pokoje 2-os-
obowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi za opłatą, telefon, balkon, z możliwością dostaw-
ki. APARTAMENTY: Apt. 2+2 - około 35 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, apar-
tament znajduje się na piętrze. Każdy apartament z pokojem dziennym z rozkładaną sofą 
dla 2-osób, z możliwością dostawki, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, tel-
efon, TV-SAT, Wi-Fi za opłatą, balkon lub 
taras.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen, 
boisko sportowe, siatkówka plażowa, ani-
macje dla dzieci i dorosłych w terminie 24.5-
4.9, korty tenisowe, minigolf, tenis stołowy, 
sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki - w 
formie bufetu, do obiadokolacji napo-
je BEZPŁATNIE (napoje bezalkoholowe, 
piwo, wino). APARTAMENTY: własne z 
możliwością dokupienia 2 posiłków w formie 
bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE napo-
je bezalkoholowe, piwo, wino.
PLAŻA kamienista, żwirowa, betonowe 
płyty, około 50-300 m.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE park-
ing za dodatkową opłatą około 1 EUR/dzień. 
Możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą 
około 13 EUR/dzień (maksymalna waga psa 
do 10 kg) - na zapytanie. Zakwaterowanie 
możliwe od 14:00, wykwaterowanie do 10:00. 
Obiekt dla niewymagających Klientów.
UWAGA pokoje mieszczą się w dawnym 
hotelu Moj Mir. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/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 Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiecze-
nia od kosztów rezygnacji.

Resort Savudrija Plava Laguna /

• Wśród zieleni

 

  Apartamenty dla 2-6 os. + 
dziecko do 2 lat bez łóżka

         Pokoje i bungalowy dla 2-3 
          os. + dziecko do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 5 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  

  Dojazd własny

od 337 PLN
          os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-00015, HR-0001B

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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POŁOŻENIE na skraju lasu sosnowego, około 800 m od centrum 
miejscowości Novigrad.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kantor, sejf, sala TV, taras, Wi-Fi w lobby barze i w pokojach 
BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE mniejsze, klimatyzowane pokoje 2-os-
obowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, z 
możliwością dostawki. Podczas korzystania z dostawki pokoje stają 
się mniej przestronne. Pokoje BEST PRICE – pokoje w specjalnej 
cenie. 
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. W terminie do 
20.5 i od 13.9 do obiadokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje: 
wino, piwo, lane napoje bezalkoholowe.
PLAŻA naturalnie żwirowa, kamienista, około 100 m, odpowiednia 
dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen ze słodką 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, jacuz-
zi, solarium i wewnętrznego basenu w hotelu Maestral (za opłatą). W 
pobliżu znajduje się Aquapark.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE w przypadku zmiany danych ucz-
estnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup 
zostaje anulowana. Zakwaterowanie możliwe od godziny 15:00, wymel-
dowanie do 10:00. Zwierzęta domowe nie są akceptowane. 
CENA ZAWIERA nocleg, 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.

CHORWACJA  – Novigrad

Hotel Aminess Laguna

•  Wi-Fi BEZPŁATNE
•  Dziecko do 14 lat 

BEZPŁATNIE
•  Animacje dla dzieci
•  Świetny wybór
•  Przyjazny  

rowerzystom
•  Polecany dla rodzin  
    z dziećmi
•  Blisko plaży

 

  Pokoje dla 1-3 os.

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 1084 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 14 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0002L

–10 % do 31. 1.
–5 % do 31. 3.

  Apartamenty Mirna na  
www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE nowoczesny hotel, oddalony około 800 m od centrum mia-
sta Novigrad.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kantor, sejf, sala TV, winda, sala konferencyjna, salon kosmetyczny, 
salon fryzjerski, sklep z pamiątkami, taras, parking BEZPŁATNY, Wi-Fi 
BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, LCD TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, minibar, z możliwością dostawki. Pokoje 2(+2) BM - kli-
matyzowana sypialnia 2- osobowa (oddzielne łóżka), pokój dzienny 
z możliwością dostawki (rozkładana sofa), prysznic/wanna, WC, LCD 
TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
balkon. Pokoje 4(+0) BM FAMILY - dwa pokoje 2-osobowe połączone 
drzwiami, w każdym prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, LCD 
TV-SAT, telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, 2 balkony. Pokoje 
BEST PRICE – pokoje w specjalnej cenie.
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu. Do obiadokol-
acji w terminie do 20.5 i od 13.9 BEZPŁATNIE wino, piwo, lane napoje 
bezalkoholowe.
PLAŻA naturalnie żwirowa i kamienista, około 100 m, odpowiednia dla 
dzieci.
SPORT I ROZRYWKA wewnętrzny basen z morską wodą, zewnętrzny 
basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, fitness, aerobik, animacje, ko-
rty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, siat-
kówka plażowa, możliwość wypożyczenia rowerów. Centrum wellness 
(2500 m²) - za opłatą masaże, sauna fińska, kąpiele parowe, bio sauna, 
jaskinia lodowa, jacuzzi, strefa relaksacyjna, strefa beauty.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE zakwaterowanie możliwe od godz-
iny 15:00, wykwaterowanie do godziny 10:00. Zwierzęta domowe nie są 
akceptowane. 
UWAGA w przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub ter-w przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub ter-
minu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadanie/2 posiłki, opłatę klimatyczną, 
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) oraz Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, 
późn. zm. 2).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

CHORWACJA  – Novigrad

• Doskonałe  
  wyżywienie
• Pokoje rodzinne
• Blisko plaży  
   i centrum
• Polecany dla  
   wymagających

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko 
          do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 1372 PLN
os./dojazd własny

   Dziecko do 7 lat                  
BEZPŁATNIE              

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0002M

Hotel Aminess Maestral
–10 % do 31. 1.
–5 % do 29. 2.
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POŁOŻENIE na skraju lasu sosnowego, około 1,5 km na północ od miasta Poreč. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, taras, lobby bar, bar na plaży, salon fryzjerski, sala 
konferencyjna, kantor, Wi-Fi - BEZPŁATNE, parking za opłatą około 3 EUR/dzień.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tel-
efon. Pokój 2(+1) J. SUITE - pokój 2-osobowy, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
dla dziecka do 14 lat. Typ 2(+2) FAMILY -  dwa pokoje 2-osobowe, połączone dr-
zwiami, dwie łazienki.
WYŻYWIENIE w terminie do 12.5. i od 17.9. - 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokol-
acji bezpłatnie nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych 
oraz piwa i wina. W terminie od 13.5 do 16.9 - All inclusive - 3 posiłki w formie bufetu, 
podczas posiłków nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholow-
ych, piwa i wina. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe od 8:00 do 24:00 w lobby barze, 
od 15:00 do 18:00 kanapki, desery, lody, owoce i sałatki.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, 
trawiasta, około 150 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny bas-
en z wodą morską, basen dla dzieci, 
leżaki, parasole i ręczniki przy basenie 
BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), stre-
fa relaksu dla dorosłych w pobliżu 
basenu (strefa Chill Out), boisko do gier 
zespołowych, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, korty tenisowe, minigolf, fitness, 
wellness, plac zabaw, program anima-
cyjny (15.6.-1.9.), sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE ho-
tel przyjazny rowerzystom - możliwość 
bezpłatnego korzystania z rowerów ho-
telowych (po wcześniejszym uzgodnie-
niu - ograniczona liczba rowerów) lub row-
erów drogowych i elektrycznych - za opłatą. 
Możliwość korzystania z zorganizowanych 
wycieczek rowerowych, przechowalnia row-
erów, mapy rowerowe i polecane trasy, ser-
wis rowerów za opłatą.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/
ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotnic-
zych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 
1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce za dodatkowa 
opłatą około 5 EUR/dzień, możliwy po-
byt z psem za dodatkową opłatą około 
20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Hotel Valamar Pinia

CHORWACJA – Poreč

• Świetne wyżywienie

 

 Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki  
(w terminie do 16.5. i od 17.9.) 
/all inclusive (16.5.-17.9.)

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 1057 PLN
os./dojazd własny/7nocy

 Dziecko do 14 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0185I

POŁOŻENIE hotel otoczony lasem sosnowym, około 800 m na południe od his-
torycznego centrum miasta Poreć, w dzielnicy Brulo.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja á la carte, taras, kawiarenka 
internetowa za opłatą, Wi-Fi w lobby barze BEZPŁATNIE, sklep z pamiątkami, kan-
tor, parking za opłatą, winda.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, niektóre z możliwościa dostawki i 
balkonem.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, 2x w tygodniu kolacja tematyczna - 
śródziemnomorska, chorwacka.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa, płyty betonowe, trawiasta, około 100 
m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, minigolf, boisko sportowe, 
możliwość wypożyczenia rowerów, 
sporty wodne. Możliwość korzystan-
ia z wyposażenia sąsiedniego hotelu 
Diamant - wellness - basen ze słodką 
wodą, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, 
masaże, salon kosmetyczny, fitness, 
siłownia wielofunkcyjna (piłka ręczna, 
siatkówka, koszykówka, fitness, 2 
kryte korty tenisowe).
INFORMACJE 
DOPEŁNIAJĄCE parking za opłatą 3 
EUR/dzień - płatny na miejscu.
UWAGA w przypadku zmiany danych 
uczestnika na rezerwacji lub terminu 
czy pokoju zniżka za wczesny zakup 
zostaje anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za 
dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień 
- płatne na miejscu.

Hotel Valamar Rubin

• W pobliżu plaży  
   i centrum
• W lasku sosnowym  

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki 

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 Dojazd własny

od 1120 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 14 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0185RU

–10% do 2. 2. –15 % do 2. 2.
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CHORWACJA  – Poreč

POŁOŻENIE na półwyspie, wśród zieleni, około 5 km na południe od cen-
trum miasta Poreć, w części Zielona Laguna.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, bar 
przy basenie, kantor, sejf na recepcji za opłatą około 2 EUR/dzień, sa-
la TV, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze BEZPŁATNIE, sala konferencyjna, 
kawiarenka internetowa, sklep z pamiątkami, salon fryzjerski, winda, taras, 
przechowalnia rowerów, parking za opłatą około 1 EUR/dzień.
ZAKWATEROWANIE mniejsze pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, łóżka pojedyncze lub łóżko francuskie, niektóre z możliwością 
dostawki (dodatkowe łóżko powoduje, iż pokój jest mniej przestron-
ny). Pokój 2(+2) - dwa połączone ze sobą pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, balkon. Pokoje bez balkonu znajdują się w najniższych 
kondygnacjach hotelu, poniżej parteru.
WYŻYWIENIE 2/3 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, 
prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen ze słodką wodą, “spray park” 
dla dzieci (basen ze zjeżdżalnią i efektami wodnymi), korty tenisowe, 
tenis stołowy, minigolf, boisko do gier zespołowych, siatkówka 
plażowa, aerobik, zjeżdżalnia na plaży, program animacyjny dla dzieci i 
dorosłych, sporty wodne.
INFORMACJE DODATKOWE w pobliżu hala sportowa Intersport cen-
trum.
CENA ZAWIERA nocleg, 2/3 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 BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z psem za 
dodatkową opłatą 13 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Hotel Delfin

• Atrakcyjne zniżki  
  dla dzieci

• Zakwaterowanie  
  odpowiednie  
  dla wszystkich  
  grup wiekowych 

• Świetna cena

• Pokoje rodzinne

• Wśród zieleni  

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar

od 1079 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0003D

CHORWACJA – Poreč

  Apartamenty Mladen na  
www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE w otoczeniu subtropikalnej roślinności, około 5 km od miejscowości Poreć.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, kawiarenka 
internetowa, Wi-Fi BEZPŁATNE, sklep z pamiątkami, sala konferencyjna, kantor, 
taras, parking za opłatą około 1 EUR/dzień.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, z możliwością dostawki dla dziec-
ka do 14 lat. Lodówka na zapytanie, za opłatą około 3 EUR/dzień - płatna na 
miejscu.
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, popołudniowe 
przekąski od 16:30 do 17:30, późna przekąska od 22:00 do 23:00, lokalne 
lane napoje alkoholowe i bezalko-
holowe, kawa, herbata od 08:00 do 
23:00.
PLAŻA kamienista, żwirowa, be-
tonowe płyty, około 150 m, prysznice 
na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, siatkówka plażowa, boisko 
sportowe, możliwość wypożyczenia 
rowerów, animacje dla dzieci i 
dorosłych, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE 
usługi ALL INCLUSIVE obejmują 
również: korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, możliwość wypożyczenia 
rowerów, squash, bilard, gry planszowe 
- wszystko po wcześniejszym uzgod-
nieniu na recepcji. 6x w tygodniu or-
ganizowane są animacje sportowe 
(turnieje) oraz animacje dla dzieci i 
dorosłych, 2x w tygodniu - wieczorny 
program animacyjny. 
CENA ZAWIERA nocleg, usługi 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 
możliwość wykupienia ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

Hotel Zorna 

•  Animacje dla dzieci
•  Przyjazny rowerzystom
•  Doskonałe  

wyżywienie

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko 
          do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: All inclusive

  Zakwaterowanie:7 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 1613 PLN
os./dojazd własny/7nocy

      Dziecko do 14 lat 
            BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0003Z

POŁOŻENIE na niewielkim półwyspie, około 3 km na północ od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, bar pr-
zy basenie, Wi-Fi BEZPŁATNE, winda, kantor, sala konferencyjna, sklep z 
pamiątkami, salon fryzjerski, dancing na tarasie, parking za opłatą około 1 
EUR/dzień.
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 przestronne). 
Dostawka nie jest dostosowana dla osoby dorosłej.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE loka-
lne lane napoje: piwo, wino, woda, sok oraz “Happy Meal” dla dzieci do 14 lat.
PLAŻA naturalne kamienista, trawiasta, płyty betonowe, około 100 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
centrum rehabilitacyjne, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gi-
er zespołowych, plac zabaw, siatków-
ka plażowa, animacje, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE w 
terminie 29.5.- 4.9 drink powitalny. 
Program animacyjny dla młodzieży 
w wieku od 13 do 17 lat, dla dzie-
ci w wieku od 4 do 12 lat w ramach 
animacji popołudniowa przekąska 
(kanapka lub deser). Możliwość 
wypożyczenia ręczników plażowych 
za kaucją.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezyg-
nacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce BEZPŁATNIE, możliwość 
wypożyczenia lodówki za opłata 
około 3 EUR/dzień.

Hotel Laguna Materada

• Świetny wybór

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko 
          do 12 lat bez łóżka.

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
   Dojazd własny

od 1167 PLN
os./dojazd własny/7nocy

   Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0003M

–186 PLN do 15. 3.

Zniżka dotyczy os. dorosłej, pobyt
 tygodniowy

CHORWACJA – Poreč

–186 PLN do 15. 3.

Zniżka dotyczy os. dorosłej, pobyt
 tygodniowy
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POŁOŻENIE kompleks czterech pawilonów w otoczeniu zieleni, w spoko-
jnym miejscu, około 3 km od Vrsaru.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 228 pokoi, restauracja, aperitif bar, kantor, 
sejf, taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY.
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 SUPE-
RIOR - z możliwością dostawki.
WYŻYWIENIE usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w form-
ie bufetu; od 10:00 do 22:00 - lody, kawa, herbata; od 10:00 do 24:00 
- lokalne piwo, wino, soki, woda; od 12:00 do 16:00 - sałatki, mięso 
z grilla, risotto; od 17:00 do 18:00 - sandwiche, pizza, ciasteczka, 
smoothie; od 21:00 do 23:00 lokalne napoje alkoholowe, wódka, whis-
ky.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa, około 50 m, prysznice na 
plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen, basen dla dzie-
ci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, plac zabaw, możliwość 
wypożyczenia rowerów, siatkówka plażowa, aerobik, animacje, wiec-
zorny program z muzyka na żywo, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE usługi ALL INCLUSIVE obejmują 
również: korty tenisowe, minigolf, trampoliny, możliwość wypożyczenie 
rowerów, bilard, rowery wodne, tenis stołowy, siatkówka plażowa- 
wszystko po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji, animacje dla dzie-
ci i dorosłych, aqua aerobik, poranna gimnastyka, wieczorny program z 
muzyką na żywo, leżaki i parasole przy basenie i na plaży BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość). Pokoje 2+1 BM SUPERIOR: pierwszeństwo zakwa-
terowania mają 3 osoby. Pobyt rozpoczyna się obiadem.
CENA ZAWIERA nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpiec-
zenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotnic-
zych 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 BEZPŁATNIE.

CHORWACJA  – Vrsar

All Inclusive Resort Funtana

• Polecany dla rodzin  
    z dziećmi
• Przyjazny  
    rowerzystom
• Spokojna okolica
• Pokoje rodzinne
• Ze zniżką za  
    wczesny zakup  
    się  opłaca
• Popularny hotel
• Bogaty all inclusive

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko 
          do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: all inclusive

  Zakwaterowanie: 5 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
   Dojazd własny

od 1 636 PLN
        os./dojazd własny/7nocy

    Dziecko do 12 lat                  
BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0008F

–15 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.
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Apartamenty i bungalowy Koversada 

Zdjęcie ilustracyjne

POŁOŻENIE nowoczesny, ośrodek lubiany przez naturystów, z dziewiczą 
przyrodą i czystym morzem.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 119 apartamentów, 216 pokoi w bungalowach, 
restauracja, pizzeria, snack bary, dwa sklepy, sklep z pamiątkami i prasą, 
salon fryzjerski, sklep sportowy (sprzęty sportowe i kempingowe), danc-
ing na tarasie, parking, Wi-Fi BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE Apartamenty: klimatyzowane, nowocześnie 
wyposażone;  Apt. A2+1 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla jednej osoby, taras.  Apt. A2+2- sypialnia 2-osobowa, pokój dzien-
ny z rozkładaną sofą dla dwóch osób, balkon lub loggia. Apt. B2+2 - sypial-
nia 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 apartamenty wyposażone w 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, sejf, suszarka do włosów, TV-SAT, tel-
efon, Wi-Fi.  Apt. B2+2 AP jest oddalony od pozostałych, co daje poczucie 
prywatności. Bungalowy: skromne, 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, lodów-
ka, balkon lub taras, niektóre z możliwością dostawki. Położone w głównej 
części ośrodka, blisko restauracji i sklepu. 
WYŻYWIENIE Apartamenty: własne z możliwością dokupienia na mie-
jscu śniadań i/lub obiadokolacji dla wszystkich osób w apartamencie. 
Bungalowy: śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu w głównej, klimaty-
zowanej restauracji.
PLAŻA kamienista, żwirowa, sztuczna piaszczysta, około 100 m.
SPORT I ROZRYWKA sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą, aerobik, 
tenis stołowy, siatkówka, plac zabaw, możliwość wypożyczenia rowerów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE ośrodek przeznaczony wyłącznie dla 
naturystów - goście na całym terenie (z wyjątkiem restauracji i sklepów) 
poruszają się bez ubrania.
UWAGA w przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub terminu 
czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.W przypadku pokoi 
na zapytanie hotelarz może potwierdzić dostępność pokoi w wyższej cenie. 
Potwierdzenie rezerwacji następuje po akceptacji ceny przez klienta.
CENA ZAWIERA Apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, kor-
zystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, 
opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
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).
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 śniadań i obiadokolacji (apartamenty) oraz 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

• Piękna plaża
•  Kompleks dla          

naturystów
•  Wśród zieleni
•  Dziewicza przyroda
•  Dobra baza  

wypadowa
•  Spokojna okolica

 

  Apartamenty dla 2-6 os.          
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

         Bungalowy dla 2-3 os. +  
           dziecko do 2 lat bez łóżka

   Wyżywienie: własne/            
śniadania/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 445 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 7 lat (w bunga-
lowach) BEZPŁATNIE  

HR-0008N
        
          HR-000891

–10 % do 15. 2. 

Zniżka dotyczy apartamentów

CHORWACJA – Vrsar
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POŁOŻENIE kompleks apartamentów i bungalowów, około 4 km na północ od 
Rovinj.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 140 pokoi w bungalowach, 321 apartamentów, 
restauracja, pub, grill, pizzeria, aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, dancing na 
tarasie, sklep, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar na plaży i przy basenie.
ZAKWATEROWANIE Bungalowy: klimatyzowane pokoje 2- osobowe, 
prysznic/wanna, WC, wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mik-
rofalowa i ekspres do kawy), TV-SAT, Wi-Fi, telefon, sejf, suszarka do 
włosów, taras, niektóre z możliwością dostawki (rozkładany fotel).Apar-
tamenty: klimatyzowane, typ Apt 2+2 ST - około 33 m2 - sypialnia 2-os-
obowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Typ Apt 2+2 PREMI-
UM - około 54 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat lub 1 osoby dorosłej. Dwupiętrowy apar-
tament typ Apt 4(+2) PREMIUM - około 70 m2 - na piętrze dwie sypialnie 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, na parterze pokój dzienny z rozkładaną 
sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat lub 1 osoby dorosłej, WC, loggia z 
ogródkiem. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny (kuchen-
ka mikrofalowa, ekspres do kawy, lodówka, apartamenty PREMIUM mają 
zmywarkę), prysznic/wanna, WC, TV SAT, telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
suszarka do włosów, taras. Legenda: B-balkon
WYŻYWIENIE Bungalowy: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. Aparta-
menty: własne.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa, około 150 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen z morską wodą, basen dla 
dzieci, aerobik, animacje, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do gier 
zespołowych, plac zabaw, sporty wodne, możliwość wypożyczenia row-
erów, szkółka tenisowa, kursy windsurfingu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pod koniec czerwca (28.6–5.7) w kom-
pleksie odbywa się Festiwal Salsy (w tym czasie jest więcej osób i jest 
głośno). Leżaki przy basenie i na plaży za opłatą. 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, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
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). 
Apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
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 Bungalowy: ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłatą około 
10 EUR/dzień - płatne na miejscu. Apartamenty: ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNE, możliwy pobyt 
z psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu (nie 
dotyczy apartamentów Premium).

Bungalowy i apartamenty Amarin

CHORWACJA – Rovinj

•   Polecane dla wyma-
gających i rodzin  
z  dziećmi

•   Piękna plaża
•   Blisko centrum  

Rovinj
•   Doskonałe  

wyżywienie
•   Przestronne, nowocze-

sne  apartamenty

 

  Pokoje dla 2-3 os.
  Apartamenty dla 2-6 os.          
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 5 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 449 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat
          BEZPŁATNIE

HR-0008A
        
          HR-00084

 Hotel Eden na  
        www.vitkovicetours.pl

Apt. typu Standard

–20% do 15. 2.
–10 % do 15. 3.
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POŁOŻENIE ośrodek turystyczny w stylu starej wsi istryjskiej, około 3 
km na południe od miasta Rovinj.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 272 apartamenty, 85 pokoi, restauracja, 
aperitif bar, kantor, sejf, dancing na tarasie, Wi-Fi BEZPŁATNE, sala TV, 
pizzeria, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE Apartamenty: klimatyzowane, typ Studio 2+1 - 
około 30 m² - jeden pokój z 2 łóżkami i dostawką. Apt 4(+0) ST - około 
33 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2-osobową rozkładaną 
sofą (160 x 190). Apt  4+1 ST - apartament dwupiętrowy - na piętrze dwie 
sypialnie 2-osobowe z pojedynczymi łóżkami, parter to pokój dzien-
ny z rozkładaną sofą dla 1 osoby. Każdy apartament wyposażony w an-
eks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi (ograniczone), tele-
fon, suszarka do włosów. Apt 4+1 PREMIUM jest bardziej przestronny i 
znajduje się na parterze. Pokoje: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, w 
pawilonach, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, lodówka, Wi-Fi (ograniczone), 
telefon, balkon lub taras, z możliwością dostawki (rozkładany fotel).
WYŻYWIENIE Apartamenty: własne, z możliwością dokupienia na miejscu 
śniadań i/lub obiadokolacji. Pokoje: śniadania, 2 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA naturalna kamienista, żwirowa około 50-300 m.
SPORT I ROZRYWKA duży zewnętrzny basen ze słodką wodą (zjeżdżalnia 
za opłatą), basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do 
gier zespołowych, animacje, aerobik, siatkówka plażowa, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE ze względu na rozległość kom-
pleksu nie jest możliwe zapewnienie zakwaterowania “w pobliżu sie-
bie”. Leżaki i parasole na plaży i przy basenie za opłatą.
UWAGA w przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub 
terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana. 
W przypadku pokoi na zapytanie hotelarz może potwierdzić 
dostępność pokoi w wyższej cenie. Potwierdzenie rezerwacji 
następuje po akceptacji ceny przez klienta.
CENA ZAWIERA Apartamenty: nocleg, zużycie wody i energii, korzys-
tanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, 
opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
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).
Pokoje: nocleg, śniadania/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 Apartamenty: śniadań, obiadokolacji 
oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie: łóżeczko 
dziecięce (BEZPŁATNIE), możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień (nie dotyczy AP-PREMIUM) - płatne na 
miejscu. Pokoje: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapy-
tanie: łóżeczko dziecięce BEZPŁATNE, możliwy pobyt z psem za 
dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Apartamenty i pokoje Villas Rubin

CHORWACJA – Rovinj

Studio 2+1

•  Doskonała lokalizacja

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Baza wypadowa na 
wycieczki do Rovinj, 
Pula, Limfjord

•  Popularny kompleks

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Apartamenty dla 2-5 os. + 
dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki/obiadokolacje

  Zakwaterowanie: 5 lub       
więcej nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny 

od 445 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 10 lat w bunga-
lowach BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0008S

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.
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POŁOŻENIE kompleks apartamentów, w pełni wyposażony ośrodek bezpośrednio na półwyspie Verudela, około 
4 km na południe od centrum Puli.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, snack bar, pizzeria, kawiarnia, sklep, kantor, 
sejf, taras, Wi-Fi, wypożyczalnia samochodów, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE PARK PLAZA: 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) 
- na piętrze - sypialnia 2-osobowa, sypialnia 1-osobowa, pokój dzi-
enny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. A4+2 - dwie sypialnie 2-os-
obowe (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.  
BEACH: odnowione, klimatyzowane apartamenty: Apt. B2+2- około 
30-40 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 osób.  Apt. B3+2 - sypialnia 2-osobowa z dostawką, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. B4+2 - około 44 
m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
dla 2 osób. W każdym apartamencie wyposażony aneks kuchen-
ny (kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), prysznic/wanna, WC, 
LCD TV, sejf, balkon. Apartamenty PREMIUM mają orientację na 
morską stronę.
SPORT I ROZRYWKA w kompleksie Park Plaza Verudela: 3 
zewnętrzne baseny z morską wodą, basen dla dzieci, zjeżdżalnia, 
korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, pole golfowe ze sztuczną 
trawą, boisko do gier zespołowych, aerobik, animacje, zewnętrzny 
i wewnętrzny plac zabaw dla dzieci do 12 lat, pokój gier TEEN, cen-
trum nurkowania, sporty wodne.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków w 
formie bufetu.
PLAŻA kamienista, żwirowa około 100-200 m, dostęp do plaży po 
schodach.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE leżaki i parasole przy basenie i na 
plaży za opłatą. Do obiektu nie dojeżdża rezydent - kontakt telefon-
iczny.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystan-
ie z wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie 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).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 2 posiłków oraz ubezpieczenia od ko-
sztów rezygnacji. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 12 EUR/dzień, łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

CHORWACJA – Pula

Apartamenty Park Plaza Verudela i Verudela Beach

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

• Popularny ośrodek
•  Animacje dla dzieci
•  Szeroki wybór  

apartamentów
•  Bogata oferta  

sportowa

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko do 
2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 526 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 2 lat
          BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-00092

–10 % do 1. 3.

Zniżka dotyczy pobytów   
na min. 7 nocy
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POŁOŻENIE w spokojnej okolicy, na wzgórzu, około 3 km od centrum Puli, w rejonie 
Zlatne Stijene.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, restaurac-
ja plażowa, 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-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. A3+2 i AX3+2 - sypialnia 2-os-
obowa 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 dostawką, 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. 
WYŻYWIENIE własne, z możliwością 
dokupienia 2 posiłków w formie bufetu 
w restauracji głównej.
PLAŻA naturalnie kamienista, około 
100 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen z morską wodą, basen dla dzieci, 
fitness, korty tenisowe, tenis stołowy, 
boisko do gier zespołowych, min-
igolf, aerobik, animacje, możliwość 
wypożyczenia rowerów, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE leżaki 
i parasole przy basenie za opłatą. Do 
obiektu nie dojeżdża rezydent - kontakt 
telefoniczny.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie 
końcowe, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP.  
W przypadku wyjazdów autokarow-
ych 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 
możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 10 EUR/dzień, łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

POŁOŻENIE w cichej okolicy, na wzgórzu, około 3 km od centrum Puli, w regionie 
Zlatne Stijene.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, bar, sklep, 
kawiarnia, pizzeria, kantor, sejf, taras, Wi-Fi na recepcji i przy basenie 
BEZPŁATNE, parking.
ZAKWATEROWANIE Apt. B2+1 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 
dostawką lub Studio - jeden pokój. Apt. B2+2 i Apt. BX2+2 - sypialnia 2-os-
obowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy apartament 
wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, balkon. 
Apt. BX2+2 jest klimatyzowany i ma nowocześniejsze wyposażenie.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków w formie bufetu, 
w głównej restauracji.
PLAŻA naturalnie kamienista, około 100 m.
SPORT I ROZRYWKA 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 DOPEŁNIAJĄCE  
leżaki i parasole przy basenie i na 
plaży za opłatą. Do obiektu nie 
dojeżdża rezydent - kontakt telefon-
iczny.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystanie z 
wyposażenia kuchni, pościel 1x 
tydzień, sprzątanie końcowe, 
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 2 
posiłków oraz ubezpieczenia od ko-
sztów rezygnacji. Na zapytanie  
możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 12 EUR/dzień, łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

CHORWACJA – Pula

Apartamenty Splendid Apartamenty Horizont 

• Świetna cena 

• Spokojna okolica

 

  Pokoje dla 4-7 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, z możli-
wością wykupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 301 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko  do 2 lat (bez łóżka) 
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-00091

• W pobliżu morza
• Animacje dla dzieci

 

  Apartamenty dla 3-4 os.           
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, z możli-
wością wykupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 355 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 2 lat (bez łóżka) 
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-00096

–10 % do 1. 3.

Zniżka dotyczy pobytów na min. 
7 nocy

–10 % do 1. 3.

Zniżka dotyczy pobytów  
na min. 7 nocy
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POŁOŻENIE kompleks hoteli Hedera, Mimosa-Lido Palace, Narcis, otoc-
zony zielenią, około 500 m od centrum miasta Rabac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, kantor, pizzeria, 
winda, Wi-Fi BEZPŁATNE, sklep z pamiątkami, sklep, dancing na tara-
sie, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE nowoczesne, klimatyzowane pokoje 2-os-
obowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, se-
jf, lodówka, niektóre z możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa lub 
łóżko piętrowe). Dostawka odpowiednia dla 1 osoby dorosłej lub 2 
dzieci do 16 lat.
WYŻYWIENIE NARCIS: 2 posiłki/3 posiłki w formie bufetu. Do obia-
dokolacji//obiadu/kolacji BEZPŁATNIE napoje: 2 dl wina lub piwa lub 
wody mineralnej lub soku. Usługi ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w form-
ie bufetu - śniadanie 7:00-10:00, obiad 12:30-14:00, popołudniowa 
przekąska 15:00-17.00 (kawa, lody, sandwiche, mini pizza itp.), kolacja 
18:30-21:00. W czasie serwowania obiadu, popołudniowej przekąski i 
kolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi alkoholow-
ych i bezalkoholowych (piwo, wino, woda, sok). Ponadto napoje w op-
cji All Inclusive serwowane są od 10:00 do 22:00.
MIMOSA i HEDERA: 2 posiłki/3 posiłki w formie bufetu. Do obiadokol-
acji/kolacji BEZPŁATNIE napoje: 2 dl wina lub piwa lub wody mineral-
nej lub soku. Obiady w ofercie z pełnym wyżywieniem mogą być ser-
wowane w jednym z sąsiednich hoteli (Hotel Narcis lub Mimosa-Lido 
Palace) i tylko w terminie 12.6.-3.9.
PLAŻA żwirowa, naturalnie kamienista, około 100 m, odpowiednia 
dla dzieci, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA 2 x wewnętrzny basen (w lipcu i sierpniu 
nieczynne), 4x zewnętrzny basen, basen dla dzieci, fitness, sau-
na, masaże, animacje, korty tenisowe, minigolf, boisko do gier 
zespołowych, plac zabaw, klub dla dzieci, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,3 EUR/
os/dzień - płatna na miejscu. Goście zakwaterowani w kompleksie ho-
teli Narcis, Hedera, Lido Palace mogą korzystać z udogodnień wszyst-
kich trzech hoteli. Pokoje 2(+0) mają 16m², wyposażone są w poje-
dyncze łóżka, zorientowane na drogę i wzgórze. Usługi ALL INCLUSIVE 
obejmują również: leżaki przy basenie BEZPŁATNIE (ograniczone 
ilości), korty tenisowe, minigolf, boisko do gier zespołowych, fitness, 
sauna - 1 godz. dziennie po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji.
CENA ZAWIERA nocleg, 2/3 posiłki /usługi ALL INCLUSIVE, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 5 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

Hotel Narcis  Mimosa - Lido Palace  i  Hedera

CHORWACJA – Rabac

•  Polecane dla wyma-
gających i dla rodzin 
z dziećmi

•  Pokoje rodzinne

•  Program animacyjny

•  Blisko plaży i cent-
rum

•  Doskonała lokalizacja

•  Popularny kompleks

 

 

  Pokoje dla 2-4 os..

  Wyżywienie: 2/3 posiłki/all 
inclusive

  Zakwaterowanie: : 3 lub 
więcej nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 977 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat 
         BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0013M

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
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POŁOŻENIE kompleks hotelowy składający się z hotelu Miramar i Alle-
gro, usytuowany na półwyspie Św. Andrija, w lasku sosnowym, około 700 
m od centrum, w bliskiej odległości od miasta Rabac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, lobby bar z tarasem, kan-
tor, sejf za opłatą, sala TV, dancing na tarasie, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
kawiarenka internetowa za opłatą, winda, parking BEZPŁATNY.
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 serwowa-
na jest w 2 przedziałach czasowych, 3x w tygodniu obiadokolacje 
tematyczne. Specjalne posiłki dietetyczne dostępne na zapytanie.
W Hotelu ALLEGRO do obiadokolacji BEZPŁATNE lokalne lane napoje 
- piwo i wino, woda, napoje bezalkoholowe. W Hotelu MIRAMAR napo-
je do obiadokolacji są za dodatkową opłatą.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa i płyty betonowe, około 100 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen z morską wodą, leżaki i 
parasole BEZPŁATNE (ograniczona ilość), basen dla dzieci, masaże 
za opłatą, w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, siatków-
ka plażowa, możliwość wypożyczenia rowerów, plac zabaw, sporty 
wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE liczba miejsc parkingowych jest 
ograniczona.
UWAGA w przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub 
terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana
CENA ZAWIERA nocleg, 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 za dodatkową opłatą 5 EUR/dzień, 
możliwy pobyt z psem około 20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Miramar / Allegro Sunny Hotel by Valamar

• Polecane dla rodzin  
   z dziećmi
• Doskonałe  
  wyżywienie
• Świetne ceny  
  dla dzieci
• Blisko centrum

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 877 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 14 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0185P

–10 % do 15. 3.

CHORWACJA – Rabac
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POŁOŻENIE wyremontowany, nowoczesny ośrodek składający się z kilku bud-
ynków, część dla dorosłym, część dla rodzin z dziećmi, położony w malowniczej za-
toce, w bezpośrednim sąsiedztwie najpiękniejszych plaż w Rabacu, około 1 km od 
centrum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, taras, bar przy basenie, restauracja plażowa, 
kantor, parking BEZPŁATNY, Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE 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 - klimatyzowany pokój 2-osobowy, pokój dzienny z 2 sofami, 
balkon z orientacją na stronę morską.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji nieograniczona konsump-
cja napoi bezalkoholowych oraz piwa i wina (w głównej restauracji Maro) – dotyczy 
części Family
PLAŻA żwirowa, piaszczysta, około 50 
m, odpowiednia dla dzieci, prysznice 
na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny bas-zewnętrzny bas-
en z podgrzewaną wodą, basen dla dzie-
ci ze zjeżdżalnią i atrakcjami wodny-
mi; leżaki, parasole i ręczniki przy 
basenie i na plaży BEZPŁATNE (ogran-
iczona ilość), plac zabaw, boisko spor-
towe, minigolf, siatkówka plażowa, aer-
obik, korty tenisowe, wellness - sauna, 
masaże, fitness, jacuzzi, solarium; ani-
macje, centrum nurkowania, możliwość 
wypożyczenia rowerów, trasy rowerowe, 
przechowalnia rowerów, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
ośrodek oferuje kilka rodzajów zak-
waterowania, każdy typ zakwaterow-
ania (rodzaj) oferuje własne usługi 
towarzyszące i udogodnienia (bary, res-
tauracje, baseny, plaża).
UWAGA w przypadku zmiany danych 
uczestnika na rezerwacji lub terminu czy 
pokoju zniżka za wczesny zakup zosta-
je anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 
opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE w ośrodku Oliva, w pobliżu kompleksu hoteli Narcis, Hedera, Lido Palace, 
około 600 m od centrum miejscowości Rabac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI główna restauracja, aperitif bar, kantor, sklep z pamiątkami, 
sklep, dancing na tarasie.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane domki, dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzien-
ny z rozkładaną sofą (dostawka dla 1 osoby), aneks kuchenny z lodówką, kuchenka ga-
zowa, TV-SAT, Wi-Fi za opłatą, prysznic/wanna, WC, przestronny taras z meblami ogro-
dowymi.
WYŻYWIENIEwłasne, z możliwością dokupienia 2 posiłków z 1 napojem (0,2 l) do obia-
dokolacji w cenie.
PLAŻA żwirowa, naturalnie kamienista, około 100-250 m, odpowiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen, basen dla dzieci, animacje, korty tenisowe, 
minigolf, boisko do gier zespołowych, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE opłata 
klimatyczna około 1,1 EUR/os/dzień. 
Obowiązkowa kaucja zwrotna 50 EUR/
domek - na pokrycie kosztów uszkod-
zonego 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. Zakwaterowanie od 
godziny 14:00, wykwaterowanie do godz-
iny 10:00.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i 
energii, korzystanie z wyposażenia kuch-
ni, pościel, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z 
ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  
2 posiłków oraz ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji. Na miejscu za dodatkową 
opłatą: wynajem ręczników, które nie są 
częścią wyposażenia domku- 10 EUR/
domek; wymiana wynajętych ręczników 
i pościeli w trakcie pobytu - 15 EUR/
domek. Na zapytanie możliwy pobyt 
z psem za dodatkową opłatą około 5 
EUR/dzień (+ 10 EUR/pobyt dopłata za 
sprzątanie związane ze zwierzęciem), 
łóżeczko dziecięce około 5 EUR/dzień - 
płatne na miejscu.

Mobilne domki Rabac Valamar Girandella Resort 

•  Polecane dla rodzin  
z dziećmi

 

 Domki dla 2-5 os. 

  Wyżywienie: własne/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 465 PLN
          os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0013O

•  Polecane dla rodzin  
z dziećmi

 

  Pokoje dla 2 os. + dziecko do  
2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 2056 PLN
          os./dojazd własny/7 nocy

 Dziecko do 13 lat
         BEZPŁATNIE (w części Family)

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0185G

–20 % do 31.12.
–10 % do 31. 3.

Zniżka dotyczy pobytów  
bez wyżywienia

–10 % do 1. 3.

CHORWACJA – Rabac
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CHORWACJA – Rabac 
CHORWACJA – Rabac

Smart Selection Holiday Resort Medveja

POŁOŻENIE w kempingu Medveja, pomiędzy wioskami Lovran i Mosce-
nicka Draga.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: sklep, poczta, bankomat, sklep 
z pamiątkami, snack bar, restauracja a la carte, pizzeria, Wi-Fi w kom-
pleksie.
ZAKWATEROWANIE Apartamenty: nowoczesne, klimatyzowane 
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.
Mobilne domki: klimatyzowane domki dla 4 osób - dwie sypi-
alnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem małżeńskim), pokój dzien-
ny, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, taras. Domki STANDARD mają około 23 m² i zadaszo-
ny taras. Domki oznaczone PREMIUM są nowsze, mają około 32 m², 
taras z grillem, dwie łazienki, TV-SAT.
Bungalowy: klimatyzowane bungalowy 2-osobowe z możliwością 
dostawki (rozkładana sofa), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon.
WYŻYWIENIE Apartamenty i mobilne domki: własne.
Bungalowy: 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
wybór z 2 menu.
PLAŻA żwirowa, około 150 m, odpowiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA animacje w terminie 1.7-31.8, plac zabaw, 
sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE parking BEZPŁATNY, 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. Opłata klimatycz-
na (ok. 3 EUR/osoba/dzień) i opłata rejestracyjna (ok. 0,5 EUR/osoba/
pobyt) są płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA Apartamenty i domki mobilne: nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x 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). Bungalowy: nocleg, 2 posiłki, 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.

• Spokojna okolica
• Polecane dla rodzin  
   z dziećmi
• Animacje dla dzieci
• Piękna plaża
• Zniżki dla dzieci
• Nowoczesne  
   zakwaterowanie

 

  Bungalowy dla 2-3 os.
  Apartamenty dla 2-4 os. + 

dziecko do 3 lat bez łóżka
  Mobilne domki dla 2-4 os. + 

dziecko do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Dojazd własny

od 381 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE(w bungalowach) 

        
HR-0015D                  HR-00152

–25 % do 29. 2.
–15 % do 29. 2.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach
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POŁOŻENIE wyremontowany hotel, położony bezpośrednio przy plaży, otoczony 
parkiem, w dzielnicy Lovran, około 5 km od centrum miasta Opatija.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 185 pokoi, restauracja, aperitif bar, pizzeria, winda, Wi-Fi, 
kawiarenka internetowa, sejf, sala konfer-
encyjna, taras, sejf na recepcji za opłatą, 
salon kosmetyczny i fryzjerski, kantor, 
parking za opłatą (ok. 10 EUR/dzień).
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 1-osobowe i przestronne 2-os-
obowe - około 27 m² -  prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, 
telefon, Wi-Fi, z możliwością dostawki. 
Pokój 2+2 FAM - dwa połączone pokoje 
2-osobowe. Na zapytanie pokoje przys-
tosowane do osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, 
wyżywienie dla alergików - na zapytanie.
PLAŻA płyty betonowe, około 50 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny bas-
en, basen dla dzieci z morska wodą, 
podgrzewany wewnętrzny basen z 
morską woda, wellness, animacje dla 
dzieci i dorosłych w terminie od 1.6 do 1.9, 
dla dzieci MINI klub (4-12 lat), TEEN klub 
(13-17 lat), joga, pilates, wieczorki tanec-
zne, sauna, korty tenisowe, możliwość 
wypożyczenia rowerów, fitness, boisko 
do gier zespołowych.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE leżaki 
i parasole przy basenie BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość). Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 
około 11 EUR/dzień, możliwy pobyt z 
psem za opłata około 20 EUR/dzień - 
płatne na miejscu. Opłata klimatyczna 
około 3 EUR/os/dzień i opłata rejestra-
cyjna około 0,5 EUR/os/pobyt - płatne 
na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE nowoczesny, odnowiony hotel otoczony zielenią, około 2 km od centrum 
miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
restauracja plażowa , klub dla dzieci, kantor, sala konferencyjna.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
balkon, TV-SAT, telefon, minibar, suszar-
ka do włosów, sejf, Wi-Fi - BEZPŁATNE. 
Pokoje STANDARD PLUS - z możliwością 
dostawki, odpowiedniej dla dziecka do 7 
lat. Pokoje CLASSIC - są zorientowane 
na park i korty tenisowe. Pokoje PREMI-
UM są bardziej przestronne. Suita 2(+2) 
BM - sypialnia 2-osobowa, pokój dzien-
ny z 2 rozkładanymi fotelami dla 2 dzie-
ci do 16 lat.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu. 
Posiłki dla alergików na zapytanie.
PLAŻA naturalna, żwirowa, około 50 m. 
Blisko plaży FKK.
SPORT I ROZRYWKA wewnętrzny i 
zewnętrzny basen z wodą morską, jacuzzi, 
korty tenisowe, minigolf, tenis stołowy, bi-
lard, kręgle, siatkówka plażowa, możliwość 
wypożyczenia rowerów, animacje, wellness 
- sauna (turecka, fińska, biosauna), masaże, 
fitness, strefa relaksu, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opłata 
klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień i 
opłata rejestracyjna około 3,3 EUR/os./
pobyt - płatne na miejscu. BEZPŁATNIE 
- szlafrok i kapcie w pokoju, leżaki i para-
sole przy basenie i na plaży (ograniczo-
na ilość), ręcznik plażowy, sauna i strefa 
relaksu Aura Botanical Spa Garden, fitness, 
możliwość skorzystania z animacji dla dzie-
ci w Hotelu Family Vespera. Rezydent nie 
dojeżdża do obiektu - kontakt telefoniczny.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lot-
niczych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z 
ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiecze-
nia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 
około 8 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Wellness Hotel Aurora

CHORWACJA – Opatija - Lovran - Mali Lošinj

Hotel Remisens Excelsior
–15 % do 29. 2. –15 % do 29. 2.

• Animacje dla dzieci  
   i dorosłych
• Bezpośrednio  
   przy plaży
• Polecany dla  
   wymagających

 

 
 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 Dojazd własny

od 1231 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0024M, HR-0024R, 
HR-0024O, HR-0024Z

• Doskonałe  
   wyżywienie
• Polecany dla par
• Bogata oferta  
   usług wellness

 

 
 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 Dojazd własny

od 1562 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0024M, HR-0024R, 
HR-0024O, HR-0024Z
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POŁOŻENIE nowoczesny hotel otoczony zielenią, w spokojnej części  
wyspy, w pobliżu hotelu Aurora, około 2 km od miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, sa-
la konferencyjna, sklep z pamiątkami, kantor.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z 
możliwością dostawki odpowiedniej dla dziecka do 12 lat. Klimaty-
zowany pokój 4(+2) FAM - dwie 2-osobowe sypialnie oddzielone dr-
zwiami, 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 w terminie 30.5.-18.6. serwowane są 2 posiłki - 
śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu, do posiłków lokalne lane 
napoje bezalkoholowych (woda, sok). W ramach Baby, Mini i Junior Klu-
bu dla dzieci do 12 lat przekąska w porze obiadowej i podwieczorek. W 
terminie 11.6.-4.9. ALL INCLUSIVE Light - śniadania i kolacje w form-
ie bufetu, lekki bufet obiadowy, do obiadu i kolacji BEZPŁATNE loka-
lne lane napoje alkoholowe i bezalkoholowe (piwo, wino, woda, sok). 
W ramach Baby, Mini i Junior Klubu dla dzieci do 12 lat popołudniowa 
przekąska. Na zapytanie możliwe wyżywienie dla alergików.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwirowa, około 50 m, w pobliżu znajdu-
je się plaża FKK, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen z morską wodą, basen dla 
dzieci, korty tenisowe, minigolf, siatkówka plażowa, animacje, plac za-
baw, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. Goście mogą 
również korzystać ze sportowego wyposażenia pobliskiego Hotelu Au-
rora. Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat w hotelu 6x w tygodniu organ-
izowany 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 
ramach TEEN KLUBU, zawierający program sportowy, zabawy i pro-
gram edukacyjny, konkursy i gry.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE BEZPŁATNIE: leżaki i parasole pr-
zy basenie i na plaży (ograniczona ilość), wstęp do fitness, ręcznik 
plażowy. Opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os/dzień i opłata rejestra-
cyjna około 3,3 EUR/os/pobyt - płatne na miejscu. Do obiektu nie 
dojeżdża rezydent - kontakt telefoniczny.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/All Inclusive Light, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyc-
zny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na 
zapytanie możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego za opłatą ok. 
8 EUR/dzień.

CHORWACJA – Mali Lošinj 

Family Hotel Vespera

• Pokoje rodzinne
• Polecany dla rodzin  
   z dziećmi
• All inclusive light
• Bogata oferta  
   sportowa
• Doskonałe  
   wyżywienie
• Program animacyjny
• 2 dziecko  
  do 16 lat BEZPŁATNIE

 

  Pokoje dla 1-6 os. + dziecko  
do 7 lat bez łóżka

  Wyżywienie: all inclusive light

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Dojazd własny

od 2234 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 16 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0038V

–15 % do 29. 2.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach
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POŁOŻENIE przy nadmorskiej promenadzie, blisko morza, około 200 metrów od 
centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, sejf na recepcji za 
opłatą, sala TV, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNIE, winda, taras, parking za opłatą 
około 7 EUR/dzień (ograniczona liczba miejsc).
ZAKWATEROWANIE pokoje 1,2 osobowe, prysznic/wanna, WC, telefon. Pokój 
2(+1) BM - ponadto posiada TV-SAT, balkon, z możliwością dostawki.
WYŻYWIENIE własne. 
PLAŻA żwirowo-piaszczysta, miejska plaża płatna około 50 m, bezpłatna 10 
m, prysznice na plaży, dostęp do plaży przez lokalną drogę.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu:  boisko do gier zespołowych, siatkówka 
plażowa, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą, możliwość wypożyczenia 
rowerów.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłatą około 5 EUR/
dzień, możliwy pobyt z psem za 
dodatkową opłatą około 10 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

POŁOŻENIE wyremontowany w 2019 roku, w lasku sosnowym na wzgórzu, 
nad morzem, około 2,5 km na północ od miasta Crikvenica, w pobliżu hote-
lu Omorika.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 40 pokoi, klimatyzowana restauracja, sala TV, Wi- 
Fi na recepcji BEZPŁATNE, sejf na recepcji za opłatą, taras, parking BEZ-
PŁATNY.
ZAKWATEROWANIE odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT, suszarka do włosów, niektóre z możliwością dostaw-
ki. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, w restauracji hotelowej. Do obiado-
kolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje - piwo, wino, woda, sok.
PLAŻA żwirowa, około 400 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży, 
dojście do plaży przez drogę.
SPORT I ROZRYWKA w komplek-
sie: zewnętrzny basen ze słodką wo-
dą, przy Hotelu Omorika: korty teni-
sowe, tenis stołowy, minigolf, sporty 
wodne.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 obo-
wiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334).
OPCJONALNE DODATKI możliwość 
wykupienia ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji. Na zapytanie możli-
wy pobyt z psem za dodatkową opła-
tą około 15 EUR/dzień, łóżeczko 
dziecięce około 5 EUR/dzień - płatne 
na miejscu.

Hotel i pawilony Ad Turres

CHORWACJA – Crikvenica

• Blisko centrum i plaży

 

  Pokoje dla 1-3 os. + dziecko  
do 6 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne.

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
 Autokar
   Dojazd własny 

od 953 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0017Z

Hotel Zagreb

• Napoje w cenie

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 6 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 1057 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0024M, HR-0024R, 
HR-0024O, HR-0024Z

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

Zniżka dot. pobytów w wybranych 
terminach

Dodatkowa zniżka 3% na pobyty min. 
10 nocy, w wybranych terminach

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

Zniżka dot. pobytów w wybranych 
terminach

Dodatkowa zniżka 3% na pobyty min. 
10 nocy, w wybranych terminach
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POŁOŻENIE odnowiony hotel, położony na wzgórzu,około 2,5 km na północ od 
centrum miasta Crikvenica.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, restauracja plażowa, 
aperitif bar, sala TV, Wi-Fi, winda, sala konferencyjna, sejf na recepcji za 
opłatą, parking BEZPŁATNY (ograniczona liczba miejsc), taras.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, telefon, sejf,  minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, niektóre z możliwością 
2 dostawek i balkonem. W przypadku korzystania z obu dostawek pokój jest 
mniej przestronny. Pokój 2+2 - dwa pokoje 2-osobowe połączone drzwiami, 
ze wspólną łazienką.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 150 m, dostęp do plaży przez 
lokalną drogę, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA za opłatą korty tenisowe, minigolf, boisko spor-
towe, animacje, sporty wodne. Klien-
ci mogą korzystać z zewnętrznego 
basenu przy Hotelu Ad Turres (odd-
alony o około 200 m).
CENA ZAWIERA nocleg, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z psem 
za dodatkową opłatą około 15 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

POŁOŻENIE w parku, około 200 metrów od centrum miasta Selce i 3 km na 
południe od Crikvenicy.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w Hotelu Slaven: klimatyzowana restauracja, res-
tauracja a la carte “Rokan”, apertif bar, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, Wi-
Fi na recepcji BEZPŁATNIE, taras, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE hotel: odnowione, klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNIE, telefon, z możliwością 
dostawki. 
Pawilony: skromne pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, z 
możliwością dostawki. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji BEZPŁATNIE loka-
lne lane napoje - woda, sok, wino, piwo.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, około 50 m, prysznice na plaży, leżaki i 
parasole na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu: boisko do gier zespołowych, tenis stołowy, 
minigolf, centrum nurkowania, sporty 
wodne zgodnie z lokalną ofertą.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłatą około 5 EUR/
dzień, możliwy pobyt z psem około 
10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Hotel i Pawilony Omorika

CHORWACJA – Crikvenica / Selce

• Blisko plaży

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 6 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
 Autokar
   Dojazd własny

od 849 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 6 lat 
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0017S

Hotel  i Pawilony  Slaven
–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

Zniżka dot. pobytów w wybranych 
terminach

Dodatkowa zniżka 3% na pobyty min. 
10 nocy, w wybranych terminach

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

Zniżka dot. pobytów w wybranych 
terminach

Dodatkowa zniżka 3% na pobyty min. 
10 nocy, w wybranych terminach

•  Blisko plaży

 

 Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie:  2 lub  
więcej nocy (codziennie)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 1081 PLN 
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0017O 
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POŁOŻENIE nowoczesny ośrodek położony w lasku sosnowym, około 1,5 km od miejscowości Novi Vinodolski.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w kompleksie: restauracje, koktajl bar, pizzeria, salon piękności, kantor, centrum konferencyjne, 
sklepy, taras, parking za opłatą.
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 wyposażone są w telefon, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, se-
jf, suszarka do włosów, szlafrok, kapcie.APARTAMENTY: luksusowe, klimatyzowane apartamenty: Apt. 2(+1) Premium Fami-
ly - około 55 m2 - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z możliwością dostawki, balkon. Apt. 2+2 Premium Family - koło 75 m2 
- dwie sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem piętrowym), pokój dzienny, balkon - pokój przeznaczony dla 2 osób dorosłych, 
dziecka do 18 lat i dziecka 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 do ogrodu i bocznym widokiem na morze. 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 
dzienny, taras z wyposażeniem zorientowany na stronę morską, wyposażony an-
eks kuchenny, ekspres do kawy, zmywarka, 2 x LCD TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, tel-
efon, suszarka do włosów, sejf, lodówka, łazienka z wanną, WC, druga łazienka z 
prysznicem, WC.
WYŻYWIENIE HOTEL: 2 posiłki w formie bufetu. APARTAMENTY: własne , z 
możliwością dokupienia śniadań lub 2 posiłków.
PLAŻA hotelowa, żwirowa, kamienista, około 50-300 m.
SPORT I ROZRYWKA 3 zewnętrzne baseny, basen dla dzieci, centrum well-
ness (jedno z największych w Europie - 10 000 m2), wewnętrzny basen, jacuz-
zi, miasteczko dla dzieci (place zabaw, dmuchane zamki, drabinki itp), centrum 
tenisowe (4 korty tenisowe), tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, siatków-
ka plażowa, nurkowanie, animacje dla dzieci, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość). Parking za opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu. W 
apartamentach kaucja 200 EUR płatna na miejscu - zwracana w dzień wyjazdu. 
Zakwaterowanie możliwe od godziny 16:00. Opłata klimatyczna około 1,4 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Sprzątanie końcowe płatne na miejscu: typ 2+1 Pre-
mium Family - 20 EUR, typ 2+2 Premium Family i 4+0 Premium Family - 25 EUR, 
typ 4+0 Deluxe - 35 EUR/dzień.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarow-
ych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). APARTAMENTY: nocleg, 
zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, 
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 HOTEL:  możliwość wykupienia ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE. APARTA-
MENTY: możliwość wykupienia śniadań i obiadokolacji oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE, możliwy po-
byt z małym (do 6 kg) psem za dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne 
na miejscu.

•  Polecany dla  
wymagających

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
 Autokar
   Dojazd własny

od 1119 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0106N

CHORWACJA – Novi Vinodolski

Hotel The View i Apartamenty Family Novi 
–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 10% na pobyty 
min. 5 nocy, w terminie do 28.6 i 
od 6.9
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POŁOŻENIE mobilne domki o wysokim standardzie (4*), znajdują się na terenie 
ośrodka kempingowego kategorii 2*, w spokojnej miejscowości rybackiej Klenovica, 
około 500 m od centrum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracje, bar, sklep, Wi-Fi w całym kompleksie za 
opłatą, parking.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane domki mobilne dla 4-8 osób. Typ 4(+2) 
COMFORT i PREMIUM - około 32 m2 z tarasem 12 m2 - dwie sypialnie 2-osobowe, 
pokój dzienny z rozkładana sofa, 2 łazienki. Typ 6(+2) COMFORT FAMILY - około 
35 m2 z tarasem 12 m2 - trzy sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładana 
sofą, 2 łazienki. Każdy domek wyposażony w TV-SAT, prysznic/wanna, WC, suszar-
ka do włosów, wyposażony aneks kuchenny, ekspres do kawy, kuchenka mikro-
falowa. Typ COMFORT FAMILY znajdu-
je się bliżej basenu. Typ PREMIUM  jest 
nowocześniejszy.
WYŻYWIENIE własne.
PLAŻA żwirowa, około 150 m.
SPORT I ROZRYWKA kompleks 
basenów ze słodką wodą o powierzch-
ni 500 m² - 3 baseny dla dorosłych o 
głębokości 140 cm, 2 baseny dla dzie-
ci o głębokości 50-60 cm, parasole 
BEZPŁATNE a leżaki przy basenie za 
opłatą. Plac zabaw i masaże za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/
os./dzień, obowiązkowa opłata za 
sprzątanie końcowe ok. 40 EUR/
domek - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystan-
ie 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

POŁOŻENIE bezpośrednio na wybrzeżu, około 200 m od centrum miasteczka Njivice.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, plażowa restauracja, aperitif bar, salon 
kosmetyczny, kantor, sejf, Wi-Fi na recepcji i w lobby BEZPŁATNE, sala TV, park-
ing za opłata około 2 EUR/dzień. W pobliżu: cukiernie, pizzerie, kawiarnie, sklep.
ZAKWATEROWANIE odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, minibar, suszarka do włosów, 
niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa).
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji 
BEZPŁATNIE lokalne lane napoje - piwo, wino, woda, sok.
PLAŻA żwirowa, kamienista, płyty be-
tonowe, około 10-50 m.
SPORT I ROZRYWKA korty 
tenisowe, tenis stołowy, minigolf, 
plac zabaw, sporty wodne, fitness, w 
pobliżu: centrum sportowe, animacje 
dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE w pr-
zypadku zmiany danych uczestnika na 
rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka 
za wczesny zakup zostaje anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 
opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji. Na zapyt-
anie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

Hotel Aminess Veyu 

• Napoje w cenie 
• Bezpośrednio przy 
   plaży  
• Blisko centrum

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko 
          do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 763 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 7 lat 
BEZPŁATNIE

 
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0020J

CHORWACJA – Klenovica / Njivice

Mobilne domki Mediteran Kemp 

• Odpowiednie dla 
   rodzin z dziećmi
• Piękna plaża 
• Nowy basen

 

 Mobilne domki dla 4-8 os.

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 490 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-02701

–15 % do 31. 1.
–10 % do 29. 2.
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POŁOŻENIE hotel składa się z 2 budynków: ex. Beli Kamik I i ex. Beli Ka-
mik II, które są połączone korytarzem, położony wśród zieleni, około 600 
m od centrum Njivice.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kawiarenka internetowa, Wi-Fi BEZPŁATNE, kantor, sejf, sala TV, 
salon kosmetyczny i fryzjerski, taras, sala konferencyjna, winda, park-
ing.
ZAKWATEROWANIE nowoczesne, klimatyzowane pokoje 2-os-
obowe, niektóre z możliwością dostawki. Bardziej przestronne 2-os-
obowe pokoje SUP, z możliwością 2 dostawek dla 2 dzieci do 13 lat 
(rozkładana sofa). Każdy pokój wyposażony w prysznic/wanna, WC, 
niektóre posiadają balkon, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów. W 
pokojach SUP dostępny jest minibar.
WYŻYWIENIE śniadania, 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 I ROZRYWKA w pobliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, min-
igolf, plac zabaw, sporty wodne, centrum sportowe, fitness, animacje 
dla dzieci, możliwość wypożyczenia rowerów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE w przypadku zmiany danych ucz-
estnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny zakup 
zostaje anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpiec-
zenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotnic-
zych 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 BEZPŁATNIE.

CHORWACJA – Wyspa Krk / Njivice

•   Blisko plaży
•   Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•   Napoje w cenie
•   Program animacyjny
•  Pokoje rodzinne
•  Świetna cena

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka 

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 7/14 nocy 
(sobota-sobota)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 763 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0020K

Hotel Beli Kamik
–15 % do 31. 1.
–10 % do 29. 2.

   
Villa Mahmutović na 

       www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE nad brzegiem morza, około 200 m od centrum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kawiarenka internetowa, sala konferencyjna, kantor, sejf, sala TV, 
punkt medyczny, bankomat, dancing na tarasie, winda, Wi-Fi na re-
cepcji BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, niektóre z możliwością dostawki (rozkładana sofa lub fo-
tel), TV-SAT, telefon, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, niektóre z balkonem. 
Pokój 2(+2) B - pokój rodzinny -  pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą 
odpowiednią dla 2 dzieci do 15 lat, balkon. Pokój 2(+2) BM JUN-
IOR FAMILY - pokój rodzinny - pokój 2-osobowy, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 15 lat, balkon.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji 
BEZPŁATNIE lokalne lane napoje - woda, sok, wino, piwo. Możliwość 
dokupienia usług All Inclusive Light - 3 posiłki w formie bufetu - do 
obiadu i kolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje - woda, sok, wino, 
piwo.
PLAŻA piaszczysto - żwirowa, około 50-100 m, odpowiednia dla 
dzieci, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA 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 (1.7.-1.9.), siatkówka plażowa, boisko sportowe, centrum 
wellness za opłatą, możliwość wypożyczenia rowerów za opłatą, 
sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 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. W przypadku zmiany danych 
uczestnika na rezerwacji lub terminu czy pokoju zniżka za wczesny 
zakup zostaje anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczna, 
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. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNE.

CHORWACJA – Wyspa Krk / Baśka

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Pokoje rodzinne
•  Plaża dla dzieci
•  Zniżki dla dzieci
•  Bogata oferta  
    sportowa
•  Świetne wyżywienie
•  Animacje dla dzieci 
•  Napoje w cenie

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka 

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 5 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
 Dojazd własny

od 1120 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 15 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0185K

Hotel Corinthia Baśka 
–10 % do 2. 2.
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POŁOŻENIE kompleks turystyczny składający się z pawilonów - Veli Mel, 
Lopar, Plaza, Sahara, Rab, około 12 km od miasteczka Rab.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w kompleksie: restauracja główna, res-
tauracja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf na recepcji za opłatą, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, taras, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE LOPAR: klimatyzowane pokoje 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-os-
obowa, 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 dzi-
enny z rozkładana sofą, 2 łazienki, TV SAT, suszarka do włosów, balkon.
PLAZA: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, z możliwością dostawki. 
Pokój 2(+3) J. FAM SUITE - około 37 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą (160 cm), z możliwością dostawki. W każdym 
pokoju prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, telefon, suszar-
ka do włosów, balkon lub taras. Pokój 2(+4) SU FAM SUITE - około 46 
m² - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą, 2x 
prysznic/wanna i WC, TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, balkon.
VELI MEL: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-
SAT, balkon, z możliwością 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 obia-
dokolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje: wino, piwo, woda mineral-
na, 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 I ROZRYWKA w pobliżu centrum sportowe: korty tenisowe, 
plac zabaw, boisko do gier zespołowych, minigolf, siatkówka plażowa, 
animacje dla dzieci i dorosłych, sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE rezydent nie dojeżdża do obiektu - 
kontakt telefoniczny.
UWAGA w przypadku zmiany danych uczestnika na rezerwacji lub ter-
minu czy pokoju zniżka za wczesny zakup zostaje anulowana.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z 
ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
OPCJONALNE DODATKI możliwość wykupienia ubezpieczenia od ko-
sztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 
około 5 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za opłata około 10 EUR/dzień 
- płatne na miejscu.

San Marino Sunny Resort by Valamar

CHORWACJA – Wyspa Rab / Lopar

• Często wybierany
• Piaszczysta plaża
• Rodzinne pokoje
• Napoje w cenie
• Polecany dla rodzin  
   z dziećmi 
• Program animacyjny
• Bogata oferta  
   sportowa

 

  Pokoje dla 2-6 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 479 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

Osoba na dostawce BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0024M, HR-0024R, 
HR-0024O, HR-0024Z

–15 % do 15. 3.
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POŁOŻENIE hotel i budynek boczny, bezpośrednio nad brzegiem morza, około 350 m 
od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, klimatyzowana restauracja, lobby bar, bar pr-
zy basenie, kantor, winda, parking za opłatą około 3 EUR/dzień, muzyka na żywo 
(1.7 - 4.9).
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z możliwością 
aż 3 dostawek, 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 budynku bocz-
nym, zorientowane są na stronę morską, mają francuskie okno lub taras. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji nieograniczona kon-
sumpcja lokalnych lanych napoi (wo-
da, piwo, wino, sok, cola). Usługi ALL 
INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufe-
tu, nieograniczona konsumpcja loka-
lnych lanych napoi (piwo, wino, bran-
dy, wódka, sok, cola, woda, kawa), lody 
i przekąski w barze w godzinach od 
11:00 do 21:30, napoje (piwo, wino, wo-
da, lemoniada) przy basenie od 10:00 
do 19:00. Posiłki serwowane są w hote-
lu Zagreb.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, około 
100 m, dojście do plaży po schodach.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
i wewnętrzny basen, wellness: sau-
na, łaźnia parowa, fitness, sala gier ze 
stołami bilardowymi, animacje dla dzie-
ci i dorosłych od 26.6 do 28.8, minigolf, 
tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do 
gier zespołowych, sporty wodne zgod-
nie z lokalną ofertą.
INFORMACJE 
DOPEŁNIAJĄCE wyjazdy do tego 
obiektu realizowane są we współpracy z 
BP AMICO TRAVEL, s.r.o.
UWAGA opłata klimatyczna około 1,4 
EUR/os/dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/ 
ALL INCLUSIVE, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotnic-
zych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 
1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji.

Hotel Laguna

CHORWACJA – Karlobag / Privlaka

Hotel Zagreb i budynek boczny Pinia

• Rodzinne pokoje
•  Przy plaży
•  Świetna cena

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 6 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki/all 
inclusive

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Dojazd własny

od 1069 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 13 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0283Z

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 I USŁUGI restauracja, aperitif bar, Wi-Fi, parking 
BEZPŁATNY, kantor, winda, taras z pięknym widokiem na morze.
ZAKWATEROWANIE pokój 2(+2) - przestronny, klimatyzowany pokój 2-os-
obowy, 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 możliwością dokupienia obiadów - 
wybór z 3 menu.
PLAŻA piaszczysto-żwirowa, płyty 
betonowe, odpowiednia dla dzieci, 
około 10 m. Leżaki i parasole na plaży 
w ograniczonej ilości.
SPORT I ROZRYWKA sauna, fit-
ness BEZPŁATNIE, możliwości spor-
towe w pobliskim ośrodku Zaton.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 obiadów 
oraz ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłata około 
5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

–35 % do 30. 11.
–25 % do 31. 1.
–25 % do 31. 3.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach

•  Bezpośrednio przy 
plaży

 

  Pokoje dla 2-5 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki, możli-
wość dokupienia obiadów

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 Dojazd własny

od 888 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0035L
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POŁOŻENIE jednopiętrowe domki w zabudowie szeregowej, wybudowane w typowo dalmatyńskim stylu, w sos-
nowym lasku, około 15 km od Zadaru.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, pizzeria, kantor, sejf, dancing na tarasie, sklep, centrum 
rozrywki z muzyką na żywo, parking BEZPŁATNY
ZAKWATEROWANIE ***: klimatyzowane apartamenty: 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 os-
oby).  Apt. 4(+0) - około 29 m² - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami (rozkładana sofa odpowied-
nia 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. 
****: nowoczesne, klimatyzowane apartamenty: Studio 2(+1) N - około 25 m² - jeden pokój z rozkładana 
sofą dla 2-osób, z możliwością dostawki. 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 dzi-
enny z 1 łóżkiem (rozkładana sofa). Apt 5+1 N - około 58 m² - dwie 
sypialnie 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 In-
ternetu, balkon lub taras.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków w form-
ie bufetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lane napoje (piwo, wino, wo-
da, sok).
PLAŻA 2 km długa, żwirowo - piaszczysta, około 100-300 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, fitness, aerobik, 12 kortów tenisowych, tenis stołowy, min-
igolf, golf, bilard, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, siatków-
ka 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 DOPEŁNIAJĄCE około 500 m od ośrodka znajdu-
je się popularna dyskoteka Saturnus. Sprzątanie końcowe Klien-
ci przeprowadzają sami, możliwość wykupienia na miejscu za opłatą 
50 EUR/ apartament. Zakwaterowanie możliwe po godzinie 15:00, 
wykwaterowanie do 9:00.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z 
wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpiec-
zenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lot-
niczych 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 kosz-
tów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce dla dziecka do 3 lat 
(22.5.-11.9. za dodatkową opłatą około 6 EUR/dzień, w pozostałych 
terminach BEZPŁATNIE), możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą (około 14 EUR/dzień)

•  Bezpośrednio przy 
plaży

•  Popularny kompleks   

 

  Apartamenty dla 2-6 os.  
+ dziecko do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Dojazd własny

od 519 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 3 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00291

Apartamenty Zaton Holiday Resort /  
CHORWACJA – Zaton
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POŁOŻENIE nowoczesny hotel, około 50 m od centrum miasteczka Bi-
ograd na Moru.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w kompleksie: restauracja, kawiarnia, 
kantor, sejf, sala TV, winda, taras, Wi-Fi w lobby barze i kawiarenka in-
ternetowa BEZPŁATNIE. Pomieszczenia ogólnodostępne są klimaty-
zowane.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, sejf, suszarka do włosów, niektóre z 
możliwością dostawki (200 x 75 cm), Wi-Fi, minibar. Pokoje COM-
FORT mają okna francuskie z orientacją na park, pokoje SUPE-
RIOR zorientowane są na stronę morską. Pokoje PREMIUM mają 
bezpośredni widok na morze, szlafrok, kapcie, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty oraz bezpłatne napoje bezalkoholowe z minibaru w 
pokoju.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu z możliwością dokupienia 
obiadów w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, około 50-150 m, piaszczysta plaża 
Soline, około 400 -500 m.
SPORT I ROZRYWKA korty tenisowe, 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, turnie-
je, kino, wieczorny show, mini disco, sporty wodne, szkoła pływania. 
Klienci mogą BEZPŁATNIE korzystać z centrum wellness Hotelu Iliri-
ja- sauna, jacuzzi, fitness, strefa relaksu - po wcześniejszym uzgod-
nieniu na recepcji 60 min/dzień, podgrzewany basen zewnętrzny ze 
słodką wodą w hotelu Adriatic.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Biograd na Moru jest idealnym mie-
jscem dla rejsów do Parku Narodowego Kornati. Możliwość cumowania 
łodzi do 8,5 m w pobliżu hotelu za dodatkową opłatą. Opłata klimatyc-
zna około 1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. Parking za opłatą 
około 6 EUR/dzień - płatne na miejscu. Możliwość zakwaterowania po 
godzinie 14:00, wykwaterowanie do 10:00.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 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 obiadów oraz ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce 8 EUR/dzień, możliwy po-
byt z psem za dodatkową opłatą 20 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Hotel Kornati  Ilirija  Adriatic

• Program animacyjny
• Bogata oferta  
   sportowa
• Zniżki dla dzieci
• Blisko morza  
   i centrum
• Piaszczysta plaża

 

    Pokoje dla 2-3 os. + dziecko 
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 

 Samolot: Ostrava
  Autokar
  Dojazd własny

od  1367 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl 
HR-0036K

CHORWACJA – Biograd na Moru

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
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Pensjonat i Apatarmenty Pikolo

   
Villa Jelena na 
www.vitkovicetours.pl

CHORWACJA – Św. Filip i Jakov

POŁOŻENIE idealne miejsce do spędzenia miłych rodzinnych wakacji, 
około 500 m od centrum Św. Filip i Jakov.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI prywatny parking BEZPŁATNY (dot. pens-
jonatu), parking za opłatą około 2 EUR/dzień (dot. apartamentów) w 
pobliżu: sklep, restauracja.
ZAKWATEROWANIE PENSJONAT: skromnie urządzone, klimaty-
zowane pokoje 2-osobowe, niektóre z możliwością dostawki (odpow-
iednia 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 zna-
jduje 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 bud-
ynku obok Pensjonatu Pikolo.
WYŻYWIENIE PENSJONAT: 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacje wybór z menu. 3 posiłki - śniadania w formie bufetu, 
obiady i kolacje wybór z menu. APARTAMENTY: własne.
SPORT I ROZRYWKA siatkówka plażowa, sporty wodne zgodnie z 
lokalną ofertą.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe około 150 m, odpowiednia dla dzie-
ci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE zakwaterowanie odpowiednie dla 
mniej wymagających Klientów pragnących ciszy i spokoju. Opłata kli-
matyczna około 1,35 EUR/os/dzień/pensjonat - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA PENSJONAT: 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 zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). 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 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.

•  Blisko plaży
•  Świetna cena

  Pokoje dla 2-4 os.+ dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/2/3 
posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota-sobota)

 
 Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od  721 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0199P 

–20 % do 30. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach

–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach
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POŁOŻENIE kompleks położony w spokojnej okolicy, około 500 m od centrum miasteczka Św. Filip i Jakov i  3 km od 
Biogradu na Moru.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, aperitif bar, 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 dzienny z 2 łóżkami, 
z możliwością dostawki, mniejszy aneks kuchenny, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, sejf, telefon, balkon lub taras. Pokój 2+2 BM-FAM - sypial-
nia 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.
APARTAMENTY: klimatyzowane apartamenty: Apt. B3(+0) - sypial-
nia 2-osobowa, pokój dzienny z 1 łóżkiem (sofa).  Apt. C4(+0) - sypial-
nia 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, 2 posiłki w formie bufetu. Studio 2(+1) 
BM - możliwość zakwaterowania bez wyżywienia.
APARTAMENTY: własne, z możliwością dokupienia śniadań i/lub obia-
dokolacji.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA korty tenisowe, w pobliżu: plac zabaw, siatków-
ka plażowa, animacje dla dzieci, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE zakwaterowanie możliwe od godziny 
16:00, wykwaterowanie do godziny 9:00
CENA ZAWIERA HOTEL: nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę 
klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
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).APARTAMENTY: nocleg, zużycie wody i energii, korzystan-
ie z wyposażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, 
opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
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 HOTEL: ubezpieczenia od kosztów rezyg-
nacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za opłatą około 4 EUR/dzień - 
płatne na miejscu. 
APARTAMENTY: śniadań, obiadokolacji oraz ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkowa opłata około 
4 EUR/dzień, możliwy pobyt z małym psem za dodatkową opłatą około 
8 EUR/dzień - płatne na miejscu.

CHORWACJA – Św. Filip i Jakov

Hotel Alba  i Apartamenty Croatia

•  Okolica przyjazna 
rowerzystom

•  Pokoje rodzinne

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Studia dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Apartamety dla 2-7 os.  
+ dziecko do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/2/3 
posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
 Dojazd własny

od 247 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

HR-0035A HR-00351

HOTEL ALBA

HOTEL ALBA

ApartamentyCROATIA

–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach
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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 Regina, 
Klara, Luisa, Ana i Marina.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, sala TV, Wi-Fi 
w lobby barze i na recepcji BEZPŁATNE, kantor, winda, sejf, parking za opłatą.
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 śniadania, 2/3 posiłki, All Inclusive Light - w formie bufetu. All In-
clusive Light obejmuje także lokalne 
lane napoje w czasie obiadu i kolacji 
(woda, wino, piwo, sok). Posiłki serwow-
ane są w pobliskim Hotelu Imperial.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, 
około 100 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
i wewnętrzny basen z morską wodą, 
basen dla dzieci, sauna, masaże, fit-
ness, solarium, bilard, boisko do gi-
er zespołowych, plac zabaw, korty 
tenisowe, animacje, sporty wodne. 
Wewnętrzny basen nieczynny od 1.6 
do 1.10.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
parking za dodatkową opłatą około 6 
EUR/dzień - płatne na miejscu. Opłata 
klimatyczna około 1,5 EUR/os/dzień 
- płatna na miejscu. Zakwaterowanie 
możliwe od godziny 14:00, wykwater-
owanie do 10:00.
CENA ZAWIERA nocleg, 
śniadania/2/3 posiłki/All Inclusive 
Light, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE odnowiony hotel, znajduje się w piniowym lasku na skraju miejscowości 
Vodice, około 1 km od miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, sala TV, Wi-
Fi BEZPŁATNE w lobby barze i na recepcji, kantor, winda, sejf, parking za opłatą 
około 6 EUR/dzień.
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 oznac-
zone 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, 2/3 posiłki, All Inclusive Light - w formie bufetu. All In-
clusive Light obejmuje także lokalne 
lane napoje w czasie obiadu i kolacji 
(woda, wino, piwo, sok.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, 
około 100 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
i wewnętrzny basen z morską wodą, 
basen dla dzieci, sauna, masaże, fit-
ness, solarium, bilard, boisko do gi-
er zespołowych, plac zabaw, korty 
tenisowe, animacje, sporty wodne. 
Wewnętrzny basen nieczynny od 1.6 
do 1.10.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE  
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/os/
dzień - płatna na miejscu. Zakwaterow-
anie możliwe od godziny 14:00, wykwa-
terowanie do godziny 10:00.
CENA ZAWIERA nocleg, 
śniadania/2/3 posiłki/usługi All Inclu-
sive Light, 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 ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA – Vodice

Hotel Imperial Park

• Piękna okolica

 

  Pokoje dla 2-4 os.+ dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2/3 
posiłki/ all inclusive light

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

 Samolot: Ostrava
  Autokar
  Dojazd własny

od 1095 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0034I

pokój SU

• Blisko plaży  
   i centrum  

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 7 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2/3 
posiłki/ all inclusive light

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
 Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 745 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0034R

Villa Rivijera
–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 1.

Dodatkowa zniżka 5%                      
na pobyty min. 8 nocy,   
w wybranych terminach

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.

Dodatkowa zniżka 5%                      
na pobyty min. 8 nocy,   
w wybranych terminach
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Solaris – Amadria Park  

CHORWACJA – Sibenik-Solaris 

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

W 2013 roku w kompleksie Amadria Park otwarty został 
Aquapark - zjeżdżalnie, jacuzzi, 200 metrowa rwąca 
rzeka, efekty wodne, strefa dla dzieci, itp. Wstęp płatny 
na miejscu: dziecko do 6 lat około 11 EUR/dzień, osoba od 
6 lat około 15 EUR/dzień. W pobliżu Hotelu Ivan znajduje 
się Centrum Wellness – sześć wewnętrznych basenów ze 
słodką i słoną wodą o różnych temperaturach, jacuzzi, 
aerobik, sauna - za opłatą.

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

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 Vil-
lage którą tworzą kamienne 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 I ROZRYWKA każdy hotel ma swój zewnętrzny basen z morską 
wodą, leżaki i parasole przy basenie dla Gości hotelu BEZPŁATNIE (ograniczo-
na ilość).Korty tenisowe, tenis stołowy, animacje, aerobik, siatkówka plażowa, 
minigolf, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. Dla dzieci  
17 metrowa piracka łódź, piracki golf, pociąg turystyczny, dziecięcy Klub SO-
LARKO (dla Gości hotelu Andrija) - animacje dla dzieci, trampoliny i inne atrak-
cje dla całej rodziny.                        

Amadria Park – ein neues Hotelkonzept von Solaris & Milenij

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

HOTEL NIKO HOTEL JURE

HOTEL IVAN

HOTEL ANDRIJA

HOTEL JAKOV

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.
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WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, snack bar, bar na plaży, kantor, sejf na 
recepcji, kawiarenka internetowa i Wi-Fi za opłatą, parking BEZPŁATNY (1 au-
to/apartament). 
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2 - około 30 m² 
- mała sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z łóżkiem piętrowym odpow-
iednim dla 2 dzieci do 12 lat, balkon. Apt. 3+2 - około 55 m² - dwie sypial-
nie 2-osobowe, jedna z rozkładaną sofą lub łóżkiem piętrowym dla 2 dzie-
ci 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-osobowe, jedna z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą 
odpowiednią dla dziecka do 12 lat, druga z 2 oddzielnymi łóżkami, pokój dzi-
enny z rozkładaną sofą dla 2 dzieci do 12 lat, jedna łazienka z wanną, dru-
ga łazienka z prysznicem, 2 balkony. Każdy apartament wyposażony w an-
eks kuchenny, prysznic/wanna, WC, 
TV- SAT, telefon. Pokoje nie są odd-
zielone drzwiami.
WYŻYWIENIE własne.
PLAŻA piaszczysta, około 800 m, 
żwirowa, około 50 m, odpowiednia 
dla dzieci, całkowita długość plaży - 
4 km, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen z morską wodą, zewnętrzny 
basen dla dzieci,  korty tenisowe, 
tenis stołowy, animacje, aerobic, 
boisko do gier zespołowych, siat-
kówka plażowa, minigolf, fitness - 
za opłatą, możliwość wypożyczenia 
rowerów, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
leżaki i parasole przy basenie - ogran-
iczona ilość. Opłata klimatyczna około 
1,5 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. 
CENA ZAWIERA nocleg, 
zużycie wody i energii, korzystan-
ie z wyposażenia kuchni, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLWOŚĆ WYKUPIENIA ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłatą około 4 EUR/
dzień. 

WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, taras, Wi-Fi za opłatą, 
kantor, parking za opłatą. 
ZAKWATEROWANIE centralnie klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, niektóre 
z możliwością dostawki dla dziecka do 12 lat. Pokój 2(+0) B-Atrium - 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 18 lat. Pokój 
1(+0) B-Atrium - około 13 m2 - pokój 
z francuskim łóżkiem 140x190, mały 
balkon. W każdym pokoju prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, 
suszarka do włosów.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością 
dokupienia śniadań i obiadokolacji w 
formie bufetu. 
PLAŻA 4 km długa, piaszczysta, 
żwirowa, płyty betonowe, leżaki i par-
asole na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA każdy hotel 
ma swój zewnętrzny basen z morską 
wodą, leżaki i parasole przy basenie 
dla Gości hotelu BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość). 
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE  
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/
os/dzień - płatna na miejscu. Park-
ing za opłatą w terminie 1.7-31.8 około 
8 EUR/dzień, w pozostałych ter-
minach około 5 EUR/dzień - płatny 
na miejscu. Klienci mogą korzystać 
BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w 
którym są zakwaterowani.
CENA ZAWIERA nocleg, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA śniadań, 
obiadokolacji  oraz ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłatą około 4 EUR/dzień płatne na 
miejscu.

Solaris Hotel Niko

CHORWACJA – Sibenik-Solaris 

• Popularny kompleks
•  Program animacyjny 
•  Pokoje rodzinne
•  Zniżki dla dzieci

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Samolot: Ostrava
  Autokar
  Dojazd własny

od 1192 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

    Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0042N

• Przy plaży

  

  Apartamenty: dla 4-7 os.  
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Samolot: Ostrava
  Autokar
  Dojazd własny

od 373 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 2 lat 
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00421

Villas Solaris Kornati   

–10 % do 29. 2. –10 % do 29. 2.
–5 % do 29. 2.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach
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CHORWACJA – Sibenik - Solaris

Amadria Park Hotel Ivan +
Amadria Park Hotel Andrija

WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, taras, Wi-Fi za opłatą, kantor, 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 16 m² - pokój 2-osobowy, bez 
balkonu. Pokój 2(+2) i 2(+2) B - sypialnia 2-osobowa z łóżkiem piętrowym, odpow-
iednim 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 dzie-
ci do 12 lat), balkon, pokoje połączone dr-
zwiami.  
WYŻYWIENIE własne, z możliwością 
dokupienia śniadań w formie bufetu, obi-
adów w formie bufetu (od 27.6 do 29.8), 
kolacji w formie bufetu.
PLAŻA 4 km długa, piaszczysta, 
żwirowa, płyty betonowe, około 100 m, 
leżaki i parasole za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA każdy hotel ma 
swój zewnętrzny basen z morską wodą, 
leżaki i parasole przy basenie dla Gości 
hotelu BEZPŁATNIE (ograniczona ilość). 
Goście hotelowi mają w cenie wstęp do 
Strefy Fitness w Welness Centrum (w ho-
telu IVAN). Korty tenisowe, tenis stołowy, 
animacje, aerobic, siatkówka plażowa, 
minigolf, możliwość wypożyczenia row-
erów, plac zabaw, sporty wodne. Dla dzie-
ci 17 metrowa piracka łódź, piracki golf, 
pociąg turystyczny, dziecięcy Klub SO-
LARKO - tylko dla Gości Hotelu Andri-
ja - animacje dla dzieci, trampoliny i inne 
atrakcje dla całej rodziny.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata 
klimatyczna około 1,5 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. Klienci mogą 
korzystać BEZPŁATNIE tylko z basenu ho-
telu w którym są zakwaterowani. 
CENA ZAWIERA nocleg, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA śniadań, 
obiadów, kolacji  oraz ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce - BEZPŁATNIE.

WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, taras, Wi-Fi za opłatą, kan-
tor, parking. 
ZAKWATEROWANIE centralnie klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, sejf. Pokój 4(+0) 
D2CG - przeznaczony dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 18 lat - dwa pokoje 2-os-
obowe z balkonem francuskim, obok siebie, nie są połączone drzwiami. Pokój 
4(+0) C2CG - przeznaczony dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 16 lat - dwa pokoje 
2-osobowe z balkonem francuskim, połączone drzwiami. 
WYŻYWIENIE własne, z możliwością 
dokupienia śniadań i obiadokolacji w 
formie bufetu.
PLAŻA piaszczysta, około 800 m, 
żwirowa, około 50 m, odpowiednia dla 
dzieci, całkowita długość plaży - 4 km, 
prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA każdy hotel 
ma swój zewnętrzny basen z morską 
wodą, leżaki i parasole przy basenie 
dla Gości hotelu BEZPŁATNIE (ogran-
iczona ilość). Goście hotelowi mają w 
cenie wstęp do Strefy Fitness w Wel-
ness Centrum (w hotelu IVAN).
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE    
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/
os/dzień - płatna na miejscu. Park-
ing za opłatą w terminie 1.7-31.8 około 
8 EUR/dzień, w pozostałych ter-
minach około 5 EUR/dzień - płatny 
na miejscu. Klienci mogą korzystać 
BEZPŁATNIE tylko z basenu hotelu w 
którym są zakwaterowani. 
CENA ZAWIERA nocleg, 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 śniadań, 
obiadokolacji oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

• Rodzinne pokoje
• Aquapark
• Rozrywka na  
   wyciągnięcie ręki
• Polecany dla rodzin  
   z dziećmi

 

 Pokoje dla 2-8 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, możli-
wość wykupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
 Dojazd własny

od 1588 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 12 lat 
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0042D

• Dziecko do 18 lat 
   BEZPŁATNIE
• Polecany dla  
   wymagających

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, możli-
wość wykupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Samolot: Ostrava
  Autokar
 Dojazd własny

od 1444 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 18 lat 
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0042I

–10 % do 29. 2. –10 % do 29. 2.
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WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, taras, Wi-Fi za opłatą, 
kantor, parking. 
ZAKWATEROWANIE  centralnie klimatyzowane pokoje 1,2-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) FB - przeznaczony dla 2 
dorosłych i 2 dzieci do 12 lat - dwa pokoje 2-osobowe połączone drzwiami.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością dokupienia śniadań i obiadokolacji w 
formie bufetu. 
PLAŻA piaszczysta, żwirowa, płyty 
betonowe, około 50-100 m, leżaki i 
parasole na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA każdy hotel 
ma swój zewnętrzny basen z morską 
wodą, leżaki i parasole przy basenie 
dla Gości hotelu BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość). 
INFORMACJE 
DOPEŁNIJĄCE opłata klimatycz-
na około 1,5 EUR/os/dzień - płatna 
na miejscu. Parking za opłatą w ter-
minie 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 zakwa-
terowani.
CENA ZAWIERA nocleg, 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 obia-
dokolacji oraz ubezpieczenia od ko-
sztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce za opłatą około 6 
EUR/dzień – płatne na miejscu.

WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, taras, Wi-Fi za opłatą, kan-
tor, parking. 
ZAKWATEROWANIE centralnie klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z 
możliwością 2 dostawek (łóżko piętrowe dla dzieci do 14 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 14 lat), pokoje są połączone drzwiami. Minimalne 
obłożenie pokoju: 2 osoby dorosłe, 2 dzieci.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością dokupienia śniadań w formie bufetu, 
obiadów w formie bufetu (od 27.6 do 29.8), kolacji w formie bufetu.
PLAŻA piaszczysta, około 800 m, żwirowa, około 50 m, odpowiednia dla 
dzieci, całkowita długość plaży - 4 
km, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA każdy hotel 
ma swój zewnętrzny basen z morską 
wodą, leżaki i parasole przy basenie 
dla Gości hotelu BEZPŁATNIE (ogran-
iczona ilość). 
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE park-
ing 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 pr-
zy basenie BEZPŁATNIE (ograniczo-
na ilość). Opłata klimatyczna około 1,5 
EUR/os/dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA obia-
dokolacji oraz ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce - BEZPŁATNIE.

CHORWACJA – Sibenik - Solaris

Amadria Park Hotel Jakov Amadria Park Hotel Jure +

• Rodzinne pokoje
•  Aquapark

 

  Pokoje dla 2-8 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, możli-
wość wykupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
 Dojazd własny

od 1723 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 14 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0042A

• Rodzinne pokoje
•  Aquapark
• Zniżki dla dzieci

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, możli-
wość wykupienia 2 posiłków

  Zakwaterowanie: 1 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
 Dojazd własny

od 1588 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 16 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0042J

–10 % do 29. 2. –10 % do 29. 2.
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POŁOŻENIE prywatne apartamenty i pokoje, w pobliżu historycznej części 
Primoštenu, około 10 m od centrum i morza. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: restauracja, kawiarnia, kantor, sklep, 
parking miejski około 400 m za 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-os-
obowe, 3 x prysznic/wanna i WC, taras. Każdy apartament wyposażony w an-
eks kuchenny, TV, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje: typ 2(+0) - pokój 2-osobowy, 
prysznic/wanna, WC, Wi-Fi BEZPŁATNE. Pokoje znajdują się na parterze i nie 
mają aneksu kuchennego.
WYŻYWIENIE własne. 
PLAŻA żwirowa, naturalnie kamieni-
sta, około 100 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu: 
korty tenisowe, minigolf, możliwość 
wypożyczenia rowerów - za 
opłatą, plac zabaw, boisko do gier 
zespołowych.
INFORMACJE DOPEŁNIJĄCE do 
apartamentów nie można dojechać 
samochodem, należy zaparkować na 
miejskim parkingu około 400 m - za 
opłatą. Bagaż jest przewożony samo-
chodem elektrycznym do/z aparta-
mentu BEZPŁATNIE. Rezydent nie 
dojeżdża do obiektu - kontakt tele-
foniczny.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystanie z 
wyposażenia kuchni, pościel 1x 
na tydzień, sprzątanie końcowe, 
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 rezy- 
gnacji.

POŁOŻENIE nowocześnie urządzone apartamenty, w popularnej miejscowości 
Rogoznica, około 8 km od Primostenu.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 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 
rozkładaną sofą dla 2 osób (apartamenty te znajdują się w Villi Ivana, Antoni-
ja lub Mirella). Apt. 4+2 - około 70 m² - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzi-
enny 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.
PLAŻA kamienista, żwirowa, około 
50 m.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu: 
plac zabaw, minigolf, korty tenisowe, 
sporty wodne zgodnie z lokalną 
ofertą.
INFORMACJE 
DOPEŁNIAJĄCE sprzedaż na zapyt-
anie. Opłata klimatyczna ok. 1,5 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 
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 rezyg-
nacji. Na zapytanie możliwy pobyt  
z psem ok. 10-15 EUR/dzień.

Apartamenty Ružmarin

• Blisko plaży
• Polecane dla rodzin  
   z dziećmi
• Spokojna okolica

 Apartamenty dla 4-6 os.  
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 579 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

    Dziecko do 2 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-02381

• W centrum
• Blisko plaży

 

  Pokoje dla 2 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

         Apartamenty dla 2-6 os.  
         + dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
 Dojazd własny

od 539 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 2 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0310J

CHORWACJA – Rogoznica / Primosten

Apartamenty i pokoje Jakov

pokoje Jakov
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POŁOŻENIE usytuowany na półwyspie Raduća otoczony lasem z widokiem na stare, malownicze miasteczko Pri-
mosten, około 300 m od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, Wi-Fi na recepcji i aperitif barze BEZPŁATNE, 
winda, kantor, sejf za opłatą około 3 EUR/dzień, taras.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe COMFORT***/PREMIER****, prysznic/wan-
na, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNIE, telefon, suszarka do 
włosów, z możliwością dostawki. Pokój 2(+2) COMFORT - dwie sypi-
alnie 2-osobowe, balkon. Pokój 2(+2) PREMIER MF - sypialnia 2-os-
obowa z 2 dostawkami (piętrowe łóżko dla 2 dzieci do 12 lat), z fran-
cuskim oknem. Pokój 2(+2) PREMIER- dwie sypialnie 2-osobowe, 
jedna z łóżkiem francuskim (odpowiednim dla 2 dzieci), z francuskim 
oknem. Pokój 4(+0) PREMIER SUITE - dwie sypialnie 2-osobowe, 
balkon z orientacją na stronę morską, dwie łazienki. Pokoje PREMIER 
są wyposażone w nowsze meble, minibar, sejf, szlafrok. Pokoje COM-
FORT - lodówka na zapytanie. Pokój PROMO - orientacja na park.
WYŻYWIENIE 2/3 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, około 30-50 m, prysznice i leżaki oraz parasole na 
plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen z morską wodą z otwiera-
nym dachem, basen dla dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf, 
boisko do gier zespołowych, plac zabaw, animacje, centrum wellness 
- masaże, aerobik, sauna, fitness, sporty wodne zgodnie z lokalną 
ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE klimatyzacja w pokojach jest dostępna 
tylko w lipcu i sierpniu. Wszystkie pokoje wyposażone są w wentylatory. 
Parking za opłata około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu. Opłata klimatyc-
zna - płatna na miejscu około 1,35 EUR/osoba dorosła/dzień.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2/3 posiłki, 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 opłatą około 6 EUR/
dzień, wypożyczenie lodówki w pokoju COMFORT za dodatkową 
opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

CHORWACJA – Primosten

Hotel Zora /

• Świetny wybór
•  Pokoje rodzinne
•  Program animacyjny
•  Popularne  
    zakwaterowanie
• Świetna lokalizacja

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2/3 
posiłki

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 833 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

    Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0044Z

–30 % do 31. 12.
–25 % do 29. 2.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach
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|  DLA DZIECI
•  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 DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik  

•  Piłka i siatkówka plażowa

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne

•  Wybory boga Neptuna

Trogir

Hotel Medena 

   2 posiłki, all inclusive light 

  Dojazd własny na 7 nocy 

  od 1052 PLN/os.

KLUBY NEPTUNA
|  ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

Bajeczne 
wakacje!
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POŁOŻENIE usytuowany na łagodnym wzgórzu, otoczony 
śródziemnomorską roślinnością w Seget Donji, ok. 4 km na północ od Tro-
giru. Położenie hotelu zachęca do spacerów wzdłuż morza. Na wschód do 
zabytkowego miasta Trogir, wpisanego na Listę UNESCO oraz na zach-
ód do miasta Seget Vranjica. Do Trogiru można także dotrzeć taksówką, 
która regularnie kursuje z plaży pod hotelem.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, pizzeria, 
kawiarnia, aperitif bar, sala konferencyjna, kantor, sejf, sala TV, sklep z 
pamiątkami, taras, winda, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, balkon, TV- SAT, telefon, lodówka, sejf, suszarka do 
włosów, Wi-Fi, z możliwością dostawki. Pokój 2(+2) - pokój 2-os-
obowy 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 bufetu, 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 
plaży, dojście do plaży po schodach. Dojście na plaże przez ośrodek 
apartamentów Medena około 300 m, bez schodów.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen, masaże, 6 kortów tenisow-
ych, tenis stołowy, minigolf, bilard, boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, siatkówka plażowa, dziecięcy park na plaży (za opłatą), sporty 
wodne zgodnie z lokalną ofertą. Możliwość udziału w opcjonalnym 
programie animacyjnym KLUBU NEPTUNA w terminie od 3.7. do 
28.8.2021.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,4 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Klienci BP Travel Family mają możliwość 
korzystania z kortów tenisowych od 12:00 do 14:00 - BEZPŁATNIE (po 
wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji). Pokoje nieodnowione dla 
mniej wymagających Klientów. 
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/ ALL INCLUSIVE Light, 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.

CHORWACJA – TrogirCHORWACJA – Trogir

Hotel Medena

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Program animacyjny
•  Częsty wybór 

naszych Klientów

 

  Pokoje dla 2-4 os.

  Wyżywienie: 2/all inclusive 
light

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 1052 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0047M

pokoj typu NEW

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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POŁOŻENIE ośrodek apartamentowy ***/****, usytuowany na łagodnym wzniesieniu 
w malowniczej okolicy, wśród roślinności śródziemnomorskiej.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w kompleksie: restauracja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kantor, sejf, sala TV, taras, sklep.
ZAKWATEROWANIE  ***klimatyzowane apartamenty: Apt. 2(+1) ST- sypial-
nia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dziecka do 12 lat), taras. Apt. 
4(+1) ST - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla dziec-
ka do lat 12), balkon. Apt 2(+2) ST PLUS - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą (dla jednej osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat), taras. Apt. 4(+2) 
ST PLUS - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla jednej 
osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat), taras. Każdy apartament wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon. Apartamenty typu Apt. ST 
PLUS są wyposażone w nowsze meble. Nowo wyremontowane apartamenty ****: 
Apt. 2(+2) SUP - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla jed-
nej osoby dorosłej lub 2 dzieci do 12 lat). 
Apt. 2+2(+2) SUP- dwie sypialnie 2-os-
obowe, pokój dzienny z rozkładaną sofą 
(dla jednej osoby dorosłej lub 2 dzieci do 
12 lat). Każdy apartament wyposażony 
w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, Wi-Fi, telefon, balkon lub taras. 
WYŻYWIENIE własne, z możliwością 
dokupienia śniadań lub 2 posiłków w 
głównej restauracji.
PLAŻA żwirowo - kamienista, płyty be-
tonowe, około 50-300 m, prysznice 
na plaży, leżaki i parasole na plaży za 
opłatą.
SPORT I ROZRYWKA korty tenisowe, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, min-
igolf, bilard, możliwość wypożyczenia 
rowerów, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNJĄCE opłata 
klimatyczna około 1,5 EUR/os./dzień - 
płatna na miejscu. Parking BEZPŁATNY. 
Możliwość udziału w programie anima-
cyjnym KLUBU NEPTUNA w pobliskim 
hotelu Medena w terminie od 3.7 do 28.8.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie 
końcowe, 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 ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. 

POŁOŻENIE w sosnowym lasku, około 3 km od starego miasta Trogir. Hotel 
składa się z budynku głównego, czterech 3-piętrowych i jednego 2-piętrowego bu-
dynku bocznego.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 140 pokoi, restauracja z tarasem, z pięknym widokiem 
na morze, aperitif bar czynny w czasie śniadań i obiadokolacji, sala TV, Wi-Fi na re-
cepcji 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. Wszystkie pokoje znajdują się w budynku bocznym
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE - 3 
posiłki w formie bufetu, nieograniczona 
konsumpcja lokalnych lanych napoi al-
koholowych i bezalkoholowych (piwo, 
wino, brandy, likiery, soki, napoje ga-
zowane, kawa i herbata) od 7:00 do 
24:00, popołudniowa przekąska od 
16:00 do 17:00.
PLAŻA płyty betonowe, około 30 
m, naturalnie żwirowa, około 300 m, 
prysznice na plaży, leżaki i parasole na 
plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen ze słodką wodą, basen dla dzie-
ci, leżaki i parasole przy basenie 
BEZPŁATNE (ograniczona ilość), 
sporty wodne zgodnie z lokalna ofertą, 
możliwość wypożyczenia rowerów, 
tenis stołowy, badminton.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
parking za opłatą około 3,5 EUR /dzień - 
płatne na miejscu (w terminie 19.6.-3.9.).
CENA ZAWIERA nocleg, All inclu-
sive, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji. Na zapyt-
anie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNE.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji. Na zapyt-
anie łóżeczko dziecięce za opłatą około 
5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

Hotel JadranApartamenty Medena /

•  Program animacyjny

 Apartamenty dla 2-6 os. 
          + dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od  417 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

    Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00461

• Polecany dla par
•  Bezpośrednio przy 

plaży

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: All Inclusive

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 680 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 8 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0183J

apartmán ST PLUS

CHORWACJA – Trogir

–25 % do 31. 12.
–20 % do 29. 2.
–15 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 5%   
na pobyty min. 10 nocy

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 15-25%  
na pobyty min. 7 nocy
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POŁOŻENIE popularny hotel typu pawilonowego, pośród sosnowe-
go lasku, około 1 km na południe od centrum Omiś, w pobliżu pięknych 
żwirowych plaż.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, sejf, taras, Wi-
Fi na recepcji BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY.
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 kol-
acja wybór z 3 menu z bufetem sałatkowym, napoje do posiłków 
BEZPŁATNE (wino, sok, woda) w restauracji głównej.
PLAŻA żwirowa, około 30 m, odpowiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE klienci z dojazdem autokarowym  
wsiadają i wysiadają na magistrali około 350 m od hotelu. Pokoje 2(+1) 
są w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 osoby. Opłata klimatycz-
na około 1,4 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2/3 posiłki, 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 łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 2.5 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

CHORWACJA – OmišCHORWACJA – Omiš

Hotel Brzet

•  Napoje w cenie
•  Rejs po rzece  
   Cetina w cenie 
•  Zniżki dla dzieci
•  Blisko centrum
•   Autokar na 10/11 

nocy

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (środa, sobota)

 
  Samolot: Ostrava

 Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd własny

od 1059 PLN
       os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0048B

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-

nych terminach

*Rejs po rzece Cetina w cenie,  
dotyczy pobytów od 20.6 do 19.9
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POŁOŻENIE villa położona na wzgórzu w miejscowości Nemira, około 4 
km na południe od Omiś.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI Wi-Fi BEZPŁATNE, w pobliżu: restaura-
cje, sklep.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane apartamenty: Apt. 4(+0) - syp-
ialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 
5(+0) i Apt. B5(+0) - jedna sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą dla 2 osób. Każdy apartament wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, taras. Apt 5(+0) - jest bardziej 
przestronny, z bezpośrednim widokiem na morze. Do dyspozycji jest 
wspólny kamienny grill na tarasie i BEZPŁATNY parking, około 100 m 
od villi.
WYŻYWIENIE własne, z 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 I ROZRYWKA możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE możliwość wynajęcia całej vil-
li dla maksymalnie 24 osób- informacje w BPTF (część villi zajmuje 
właściciel). Klienci z dojazdem autokarowym wysiadają i wsiadają sa-
mi na głównej drodze (magistrali), w odległości około 300 m. Zakwate-
rowanie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej sprawności ru-
chowej.
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 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.

Villa Ina

• Świetna lokalizacja
•  Blisko plaży
• Piękna plaża
• Rodzinna atmosfera
• Dobra cena

 

  Apartamenty dla 1-5 os.  
+ dziecko do 4 lat bez łóżka

  Wyżywienie: bez wyżywienia

  Zakwaterowanie: 7/14 nocy 
(sobota)

  Autokar
  Dojazd własny

od 385 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 
   

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00491

CHORWACJA – Nemira

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach

   
Villa Vidovac na 
www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE w spokojnej części miejscowości Nemira, około 3 km od 
Omiś.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja z tarasem na parterze Pens-
jonatu Nevera, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking, w pobliżu: sklep.
ZAKWATEROWANIE NEVERA: skromnie urządzone, klimatyzow-
ane apartamenty i studia, zorientowane na południową stronę. Apar-
tamenty znajdują się na 1 piętrze, w bocznej części budynku. Stu-
dio - 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 dzi-
enny, wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon. 
ANTE: skromnie urządzone klimatyzowane apartamenty. Apar-
tamenty Ante znajdują się na 1-3 piętrze, znajdują się w bocznej 
części budynku, zorientowane na południową stronę. Studio 2(+0) 
- pokój 2-osobowy. Apt. 3(+1) - sypialnia 2-osobowa, pokój dzi-
enny z rozkładaną sofą odpowiednią dla 1 osoby dorosłej i dziec-
ka do 12 lat. Apt. 4(+2) - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z 
rozkładaną sofą (jako dostawka dla 1-2 os.). Każdy apartament po-
siada wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon 
lub taras. Apt. 4(+2) znajduje się na 3 piętrze posiada 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 I ROZRYWKA możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE apartamenty wyposażone w starsze 
meble - zakwaterowanie odpowiednie dla niewymagających 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 sa-
mi. Zakwaterowanie nie jest odpowiednie dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej.
CENA ZAWIERA nocleg, 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.

CHORWACJA – Nemira

• Często wybierane
• Niska cena
• Rodzinna atmosfera
• Apartamenty  
   z wyżywieniem 

 

   Studia dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka 

          Apartamenty dla 3-6 os.+ 
          dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 7/14 nocy 
(sobota)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od  805 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

   Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE

HR-0048N                     HR-0048A

Apartamenty Nevera i Ante
–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach
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POŁOŻENIE kompleks Resnik - pawilony i bungalowy - położone wśród zieleni, 
około 5 km od Trogiru.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w budynku głównym: recepcja, restauracja, kan-
tor, bar, sklep z pamiątkami, Wi-Fi na recepcji i w restauracji BEZPŁATNE, sa-
la TV, parking.
ZAKWATEROWANIE  pawilony: pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, telefon, balkon, z możliwością dostawki (odpowiednia dla dziecka do 
13 lat - rozkładany fotel). Bungalowy: 2(+2) studio - pokój z 4 łóżkami, prysz-
nic/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 INCLUSI-
VE - 3 posiłki w formie bufetu, lokal-
ne napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we (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 I ROZRYWKA korty teniso-
we, tenis stołowy, boisko do gier ze-
społowych.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
usługi ALL INCLUSIVE obejmują rów-
nież: boisko do badmintona i pił-
ki nożnej, tenis stołowy, animacje dla 
dzieci w terminie 17.6-31.8.
CENA ZAWIERA nocleg, usługi ALL 
INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE luksusowy hotel tuż przy nadmorskiej promenadzie, w otoczeniu la-
sku sosnowego, około 200 m od centrum miasta Brela.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, aperitif bar, snack bar, 
kawiarenka internetowa, kawiarnia, kantor, sejf, sala TV, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
sala konferencyjna, taras.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, telefon, suszar-
ka do włosów, sejf, minibar, niektóre 
z możliwością aż 2 dostawek (rozkła-
dana 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 I ROZRYWKA zewnętrzny i 
wewnętrzny basen ze słodką wodą, 
zewnętrzny basen dla dzieci, anima-
cje, centrum wellness- fitness, sau-
na, masaże, jacuzzi, solarium, w po-
bliżu: korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, bilard, sporty wodne, symu-
lator golfa.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 
posiłki, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w ce-
nę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 
1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpie-
czenia od kosztów rezygnacji. Na za-
pytanie łóżeczko dziecięce za dodat-
kową opłata 10 EUR/dzień - płatne 
na miejscu.

CHORWACJA – KaštelŠtafilič / Brela

Hotel Bluesun Soline

•  Polecany dla  
wymagających

•  Bezpośrednio przy 
plaży

•   Autokar na 10/11 
nocy

 

  Pokoje dla 1-4 os. + dziecko 
          do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 2 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd własny

od 1089 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0052S

Resort Resnik
–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

• Rodzinne pokoje
• All inclusive

 

 Pokoje dla 1-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka 
Bungalowy dla 2-4 os.  
+ dziecko do 5 lat bez łóżka

  Wyżywienie: all inclusive

  Zakwaterowanie: 7 i więcej 
nocy (sobota)

 
  Samolot: Ostrava

   Autokar
  Dojazd własny

od 1044 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 10 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0052S
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POŁOŻENIE nowoczesna, komfortowa villa, położona na wzgórzu, na 
skrzyżowaniu miejscowości Baśka Voda i Brela.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: sklep, restauracje, kawiarnie.
ZAKWATEROWANIE przestronne, klimatyzowane apartamenty: 
Studio 2(+0) - sypialnia 2-osobowa.  Apt. 2+2(+1) - sypialnia 2-os-
obowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, z możliwością 
dostawki. Każdy apartament posiada wyposażony aneks kuchen-
ny, 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 I ROZRYWKA możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE na jeden apartament przypada jed-
no miejsce parkingowe. 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 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. 
Cena zakwaterowania obowiązuje przy pełnym obłożeniu aparta-
mentu. Przy mniejszym obłożeniu doliczana jest dopłata za każde 
wolne łóżko – 100% z ceny zakwaterowania.   

CHORWACJA – Baśka Voda

• Świetna cena
• Blisko plaży
•  Popularna  
    miejscowość
•  W pobliżu program 

animacyjny Klubu 
Neptuna

•  Komfortowe  
zakwaterowanie

 

   
  Apartamenty dla 2-5 os.  

+ dziecko do 3 lat bez łóżka 

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 7/14 nocy 
(sobota)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od  457 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 3 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-01401

Villa Marić
–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach
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|  DLA DZIECI
•  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 DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik  

•  Piłka i siatkówka plażowa

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne

•  Wybory boga Neptuna

Baśka Voda

Rodzinne Bungalowy 

   All inclusive Light 

  Dojazd własny na 7 nocy 

  od 1052 PLN/os.

KLUBY NEPTUNA
|  ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

Bajeczne 
wakacje!
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Rodzinne bungalowy Baśka Voda

CHORWACJA – Baśka Voda

•  Polecane dla rodzin  
z dziećmi

• Blisko plaży

• Program animacyjny

• Świetny wybór

• Otoczone zielenią

•  Popularna  
    miejscowość 

•  Autokar na 10/11 nocy

 

  Pokoje dla 1-3 os + dziecko  
do 7 lat bez łóżka

  Wyżywienie: all inclusive light

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (środa, sobota)

  Samolot: Ostrava
  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd własny

od 1052 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 Dziecko do 12 lat  
          BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0054U

POŁOŻENIE piętrowe bungalowy położone w ładnej, zielonej okolicy z 
doskonałą lokalizacją, około 500 m od centrum miejscowości Baśka Vo-
da, w turystycznym kompleksie Uranija.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, kantor, sejf 
za opłata około 7 HRK/dzień, snack bar, sala konferencyjna, taras 
(3x w tygodniu muzyka na żywo), Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, 
parking miejski za opłatą.
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, każ-
dy z osobnym wejściem.
WYŻYWIENIE usługi ALL INCLUSIVE Light - pełne wyżywienie w 
formie bufetu, do posiłków lane napoje w nieograniczonej ilości (pi-
wo, wino, woda, sok), po przyjeździe welcome drink.
PLAŻA żwirowa, około 50-100 m, odpowiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu: korty tenisowe, boisko do gier ze-
społowych, minigolf, sporty wodne. Bogaty program animacyjny 
Klubu Neptuna w terminie od 13.6 do 5.9, Program Aktywne Waka-
cje 50+ w terminie od 6.6 do 13.6 i od 5.9 do 12.9.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE usługi ALL INCLUSIVE obejmują 
minigolf i kort tenisowy w Hotelu Horizont (między 12:00-14:00, po 
wcześniejszej rezerwacji), parking za opłatą około 60 HRK/dzień. Po-
koje 3(+0) B w pierwszej kolejności są przeznaczone dla 3 osób. Za-
kwaterowanie dla mniej wymagających klientów.
CENA ZAWIERA nocleg, 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).
OPCJONALNE DODATKI możliwość wykupienia ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową 
opłata około 4 EUR/dzień.

CHORWACJA – Baśka Voda

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów  
w wybranych terminach
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POŁOŻENIE na skraju miasteczka Baśka Voda, około 300 m od cen-
trum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 202 pokoje, restauracja, restauracja 
plażowa, bar Borik , restauracja i wine bar Matrioska , aperitif bar, sa-
la konferencyjna, salon kosmetyczny, kawiarnia z tarasem, kantor, 
taras, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, balkon, TV -SAT, telefon, suszarka do włosów, sejf, min-
ibar, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone SU są 
bardziej przestronne i mają możliwość dostawki (rozkładany fo-
tel odpowiedni dla dziecka do 13 lat). Pokój 2+1 B-JS-ST - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana sofą. Typ 2(+2) B-JS-SU - 
sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 rozkładanymi sofami. Poko-
je Best Price - mniejsze pokoje 2-osobowe, bez balkonu, zorientow-
ane na park. 
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, około 50 m, prysznice i leżaki oraz parasole na 
plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny i wewnętrzny basen ze słodką 
wodą (zewnętrzny basen czynny od 1.5 do 1.10), centrum wellness, 
sauna (fińska, bio, rosyjska, turecka, słona), BEZPŁATNY wstęp do 
Świata Saun w terminie do 28.5 i od 25.9, jacuzzi, masaże, fitness 
BEZPŁATNIE, w pobliżu: korty tenisowe, możliwość wypożyczenia 
rowerów, sporty wodne. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE parking za opłatą około 5 EUR/dzień 
- płatny na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, 
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. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE.

Hotel Horizont

CHORWACJA – Baśka Voda 

•  Polecany dla  
wymagających

•  Blisko plaży

•  Program animacyjny

•  Świetny wybór

•  Doskonałe  
wyżywienie

•   Autokar na 10/11 nocy

 

 

  Pokoje dla 2-4 os + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota, pokoje ST  
– codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd własny

od 712 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 8 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0054H

CHORWACJA – Baśka Voda

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 15-25%  
na pobyty min. 7 nocy
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POŁOŻENIE odnowiony hotel w stylu vintage, w centrum miejscowości Baśka Voda.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, restauracja, aperitif bar, włoska restau-
racja "Del Posto" z tarasem, kantor, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, parking za 
opłatą.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 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 - sypialnia 2-osobowa z 
możliwością 2 dostawek (rozkładana sofa). Pokoje "PREM" zorientowane 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 I ROZRYWKA 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 DOPEŁNIAJĄCE 
parking za opłatą około 5 EUR/dzień 
(przy Hotelu Horizont), BEZPŁATNY 
wstęp do świata saun w terminie do 
29.5 i od 25.9.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 
posiłki, 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 WYKUPIE-
NIA         ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłatą 4 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

POŁOŻENIE wśród zieleni, w doskonałej lokalizacji, około 500 m od centrum 
miejscowości Baśka Voda, w kompleksie turystycznym Uranija.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, kantor, snack bar, sa-
la konferencyjna, taras - 3x w tygodniu muzyka na żywo, Wi-Fi na recepcji 
BEZPŁATNE, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane apartamenty: 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 
apartamencie 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 I ROZRYWKA w pobliżu: ko-
rty tenisowe, tenis stołowy, boisko 
do gier zespołowych, minigolf, sporty 
wodne. W ramach Klubu Neptuna 
w terminie od 13.6 do 5.9 bogaty 
program animacyjny dla dzieci i 
dorosłych.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
parking za opłatą około 8 EUR/dzień - 
płatny na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystanie z 
wyposażenia kuchni, pościel 1x 
tydzień, sprzątanie końcowe, 
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  
śniadań/2 posiłków/All Inclusive 
Light w Rodzinnych bungalowach 
Baśka Voda oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.

Apartamenty Urania

•  Pośród zieleni
•  Doskonała lokalizacja
•  Program animacyjny

  Apartamenty dla dla 4-5 os.  
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, możli-
wością dokupienia: śniadań,  
2 posiłków, all incl. light

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 479 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 Dziecko do 2 lat (bez łóżka) 
          BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00541

CHORWACJA – Baśka Voda

Grand Hotel Slavia

•  Polecany dla  
wymagających

•  Blisko plaży  
i centrum

  Pokoje dla 2-4 os + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 1367 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 Dziecko do 8 lat  
          BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0054J

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.
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Hotel i Budynek Boczny Alem

POŁOŻENIE w piniowym lasku pod górskim masywem Biokovo.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, kawiarnia, sklep, sejf, sala TV, 
sala  konferencyjna, kantor, parking.
ZAKWATEROWANIE skromnie urządzone pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon, z możliwością dostawki/3 łóżko. 
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki - w formie bufetu w restauracji 
hotelowej, do obiadokolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych 
lanych napoi (piwo, wino, woda, sok). 
PLAŻA długa żwirowa, płyty betonowe, około 70 m, odpowiednia 
dla dzieci, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA boisko do petanque, możliwość 
wypożyczenia rowerów, kilka boisk do gier zespołowych. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pokoje wyposażone są star-
szymi meblami. Idealne miasteczko do wycieczek po okolicy i 
przejażdżek na rowerowych. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej 
wymagających klientów.
UWAGA opłata klimatyczna około 1,4 EUR/dzień/os.dor ; około 0,7 
EUR/dzień/dziecko 12-18 lat i opłata rejestracyjna około 3 EUR/os/
pobyt - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, 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 psem (tylko w budynku bocznym) za 
dodatkową opłatą około 10 EUR/dzień - płatne na miejscu.

• Pośród zieleni
•  Ciche otoczenie
•  Niska cena
•  Program animacyjny 

Klubu Neptuna
•  Polecany dla rodzin  
    z dziećmi 
•  Ekonomiczne  

zakwaterowanie

  Pokoje dla 2-3 os + dziecko  
do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar
  Dojazd własny

od 886 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

HR-0089D                     HR-0089A

CHORWACJA – Baško Polje 

–10  % do 31. 3.
–5  % do 30. 4.
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Luksusowe Klimatyzowane domki

POŁOŻENIE w pobliżu morza, w lasku sosnowym, w pobliżu Bu-
dynku bocznego Alem.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, kantor, bankomat, sklep, 
piekarnia, sejf na recepcji kempingu.
ZAKWATEROWANIE domki mobilne 4(+0) dla maks. 4 osób i dziec-
ka do 7 lat bez łóżka (powierzchnia bez tarasu 24 m², taras 18 m²) - 
dwie sypialnie 2-osobowe (jedna z łóżkiem małżeńskim, druga z po-
jedynczymi łóżkami), klimatyzowany pokój dzienny z sofą, w pełni 
wyposażony aneks kuchenny z lodówką, LCD TV SAT, prysznic/wan-
na, WC, taras wyposażony w meble ogrodowe.
WYŻYWIENIE własne z możliwością dokupienia śniadań lub 2 po-
siłków z napojami w cenie w Hotelu Alem. 
PLAŻA naturalna, żwirowa, płyty betonowe, około 50-100 m, odpo-
wiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA badminton, tenis stołowy, boisko do gier ze-
społowych.W ramach Klubu Neptuna w terminie od 13.6 do 5.9 bo-
gaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, który odbywa się w 
Rodzinnych Bungalowach Baśka Voda, oddalonych o około 1 km.
UWAGA opłata klimatyczna około 1,4 EUR/os.dor/dzień, 0,7 EUR/
dziecko 12-18/dzień, opłata rejestracyjna około 2 EUR/os/pobyt, 
sprzątanie końcowe około 25 EUR/ap./pobyt - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wy-
posażenia kuchni, pościel, ręczniki, jedno miejsce parkingowe na 
domek, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, 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 śniadań i obiadokolacji oraz ubezpiecze-
nia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za do-
datkową opłatą około 5 EUR/dzień - płatne na miejscu.

•  Pośród zieleni
•  Polecane dla rodzin  
   z dziećmi
•  Program animacyjny
•  Blisko plaży
•  Ciche otoczenie
•  Nowość

 Mobilne domki dla 2-4 os.

  Wyżywienie: własne/śniada-
nia/2 posiłki 

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota)

 
  Samolot: Ostrava

  Autokar 
 Dojazd własny

od 508 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 7 lat   
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00938

CHORWACJA – Baško Polje 

–10  % do 31. 3.
–5  % do 30. 4.
–10  % do 31. 3.
–5  % do 30. 4.



KLUBY NEPTUNA
|  ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

|  DLA DZIECI
•  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 DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik  

•  Piłka i siatkówka plażowa

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne

•  Wybory boga Neptuna

Promajna

Pawilon Dukić B

   Bez wyżywienia 

  Dojazd własny na 7 nocy 

  od 381 PLN/os.

KLUBY NEPTUNA
| ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY Bajeczne 

wakacje!
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•   Program animacyjny
•   Polecane dla rodzin  
z dziećmi

•   Napoje do obiadokolacji 
w cenie

•   Blisko plaży
•   Popularny obiekt
•   Świetna cena
•   Dobra lokalizacja
•  Autokar na  
   10/11 nocy

  Pokoje dla 2 os. + dziecko do 
12 lat bez łóżka

		Wyżywienie:	własne/ 
2 posiłki/3 posiłki

  Zakwaterowanie:	7 lub więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot:	Ostrava

 Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd	własny

od  381 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat bez łóżka
           BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0101A

Pawilon Dukić A

CHORWACJA – Promajna

POŁOŻENIE	znajdują się 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	I	USŁUGI	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 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	I	ROZRYWKA	możliwość wypożyczenia skuterów i rowerów, 
parasailing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp.  
W pobliżu wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych. 
INFORMACJE	DOPEŁNIAJĄCE	 sprzątanie w czasie pobytu Klienci 
przeprowadzają sami. 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). Możliwość udziału w opcjonalnym programie animacyjnym 
KLUBU NEPTUNA. Program animacyjny będzie realizowany w 
okresie od 3.7. do 28.8.2021.
UWAGA zakwaterowanie odpowiednie dla mniej wymagających 
Klientów.
CENA	ZAWIERA	 nocleg, własne/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową 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.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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POŁOŻENIE	 znajdują się 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	I	USŁUGI	 w pobliżu: klika restauracji, bary na plaży, sklepy, 
Wi-Fi na tarasie restauracji BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE		bardziej przestronne pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, lodówka, TV, balkon, z możliwością dostawki (łóżko turystyczne, odpow-
iednie dla dzieci do 12 lat ) bez aneksu kuchennego, z orientacją na góry Biok-
ovo. Możliwość wypożyczenia klimatyzacji mobilnej (jedna na pokój) za opłatą 
około 10 EUR/dzień/pokój (ilość ograniczona) - 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 aparta-
ment wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon lub taras, 
z możliwością klimatyzacji (jedna na apartament) za dodatkową opłatą na mie-
jscu. 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 bufetu, 
obiad/kolacja wybór z 3 menu. Do obiadu/kolacji BEZPŁATNE napoje: 2 dl piwa 
lub wina, soku lub wody mineralnej. Posiłki serwowane są w restauracji odległej 
około 20 m.
PLAŻA	żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 150 m; na plaży do dyspozycji są 
prysznice, kabiny, WC, leżaki za - opłatą.
SPORT	I	ROZRYWKA	 możliwość wypożyczenia skuterów i rowerów, parasail-
ing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp. W pobliżu wielofunkcyjne 
boisko do gier zespołowych.
INFORMACJE	DOPEŁNIAJĄCE	 sprzątanie w czasie pobytu Klien-
ci przeprowadzają sami. 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 kuchennego (brak także czajnika). Możliwość udziału w 
opcjonalnym programie animacyjnym KLUBU NEPTUNA. Program animacyjny 
będzie realizowany w okresie od 3.7. do 28.8.2021.
CENA	ZAWIERA	 POKOJE: nocleg, 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334). APARTAMENT: nocleg, własne/2/3 posiłki, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie 
końcowe,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	2/3 posiłków (w przypadku wykupienia 2/3 
posiłków przez wszystkie osoby w Apt. 5+2 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.

CHORWACJA – Promajna

Pawilon Dukić B

•  Program animacyjny
•   Polecane dla rodzin  
z dziećmi

•   Popularny obiekt
•   Świetna cena
•   Dobra lokalizacja
•  Autokar  
   na 10/11 nocy

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Apartamenty dla 4-7 os. + 
dziecko do 3 lat bez łóżka

		Wyżywienie:	własne, możli-
wość wykupienia: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie:	7 lub więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot:	Ostrava

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd	własny

od 381 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0101B

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.



73Rezerwujcie:   33 47 28 008 | www.vitkovicetours.pl  

POŁOŻENIE	 znajdują się 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	I	USŁUGI	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 wyposażonym 
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), wyposażony aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV. Apt 
2+1(+1) - znajduje się na parterze, pokój dzienny jest bez okna, brak 
wyposażenia na tarasie – możliwość zakwaterowania 3 osób. Apt. 2+2 
T znajduje się także na parterze ale ma taras z wyposażeniem. 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.
WYŻYWIENIE	 własne, z możliwością wykupienia 2/3 posiłków- 
śniadanie w formie bufetu, obiad/kolacja wybór z 3 menu. Do obiadu/
kolacji BEZPŁATNE napoje: 2 dl piwa lub wina, soku lub wody 
mineralnej. Posiłki serwowane są w restauracji odległej około 50 m.
PLAŻA	 żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 100 m; na plaży do 
dyspozycji są prysznice, kabiny, WC, leżaki za opłatą.
SPORT	I	ROZRYWKA	 możliwość wypożyczenia skuterów i rowerów, 
parasailing, możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, itp. W 
pobliżu wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych.
INFORMACJE	DOPEŁNIAJĄCE	 sprzątanie w czasie pobytu Klienci 
przeprowadzają sami. Po przyjeździe na miejsce klienci zgłaszają się 
u rezydenta w Pawilonie Dukić A, pawilony Dukić nie mają recepcji.
Możliwość udziału w opcjonalnym programie animacyjnym KLUBU 
NEPTUNA. Program animacyjny będzie realizowany w okresie od 3.7. 
do 28.8.2021. 
CENA	ZAWIERA	 nocleg, własne/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, 
zużycie wody i energii, 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.

CHORWACJA – Promajna 

Pawilon Dukić C

•   Program animacyjny

•   Polecane dla rodzin  
z dziećmi

•   Napoje do obiadoko-
lacji w cenie

•   Popularny obiekt

•   Świetna cena

•  Dobra lokalizacja

• Autokar na 10/11 nocy

  
           Apartamenty dla 3-4 os.  
           + dziecko do 3 lat bez łóżka

		Wyżywienie:	własne, możli-
wość wykupienia: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie:	7 lub więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot:	Ostrava

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd	własny

od 406 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 3 lat (bez łóżka)           
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0101C

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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POŁOŻENIE	 hotel o nowoczesnej architekturze, usytuowany przy nadmorskiej prom-
enadzie, około 800 m od centrum miasta Makarska. Na sezon 2020 hotel został 
odnowiony, oferując zakwaterowanie i usługi o wysokim standardzie.
WYPOSAŻENIE	I	USŁUGI	 restauracja, snack bar, kantor, Wi-Fi BEZPŁATNIE, sala kon-
ferencyjna, salon fryzjerski i kosmetyczny, sala TV, dancing na tarasie, zimowy ogród.
ZAKWATEROWANIE		odnowione, klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, telefon, sejf, minibar, 
suszarka do włosów, Wi-Fi, niektóre z 
możliwością dostawki. Przy obłożeniu 
pokoju 2(+1) dwiema osobami nie gwa-
rantujemy umieszczenia dostawki w 
pokoju oraz większej przestrzeni.
WYŻYWIENIE	 śniadania, 2 posiłki  
- w formie bufetu, cooking show.
PLAŻA	żwirowa, około 30 m, prysznice 
na plaży za opłatą.
SPORT	I	ROZRYWKA	 zewnętrzny bas-
en z morską wodą oraz wewnętrzny bas-
en z wodą słodką, podgrzewany basen 
dla dzieci z atrakcjami wodnymi, centrum 
wellness: sauna, jacuzzi, masaże, solari-
um, fitness BEZPŁATNIE, korty tenisowe, 
możliwość wypożyczenia rowerów, ani-
macje, Maro Club - wyposażone pokoje 
zabaw dla dzieci do 7 lat, aerobik, sporty 
wodne, zjeżdżalnia wodna.
INFORMACJE	DOPEŁNIAJĄCE	  
zakwaterowanie odpowiednie również dla 
wymagających Klientów. Parasole, leżaki 
i ręczniki przy basenie BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość). Leżaki, parasole i 
prysznice na plaży za opłatą. Opłata kli-
matyczna około 1,5 EUR/os/dzień - 
płatna na miejscu. Parking za opłatą 
około 5 EUR/dzień - płatny na miejscu.
CENA	ZAWIERA	 nocleg, śniadania/2 
posiłki, 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. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za 
dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień - 
płatne na miejscu

POŁOŻENIE	 hotel położony tuż przy nadmorskiej promenadzie, około 1,3 km od 
starówki.
WYPOSAŻENIE	I	USŁUGI	 restauracja hotelowa, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kawiarnia, kantor, sala konferencyjna, sejf, sala TV, taras, Wi-Fi- BEZPŁATNE, 
winda, strzeżony parking podziemny za dodatkową opłatą około 7 EUR/dzień.
ZAKWATEROWANIE		klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
balkon, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów,  niektóre z możliwością 
dostawki. Pokoje 2(+1)BM są bardziej 
przestronne, z możliwością dostaw-
ki. Pokoje 2(+2)J.Suite - dwuosobowa 
sypialnia i pokój dzienny z możliwością 
2 dostawek (rozkładana sofa), balkon z 
orientacją na stronę morską. 
WYŻYWIENIE	 śniadania, 2 posiłki - w 
formie bufetu.
PLAŻA	żwirowa, około 30 m, prysznice 
na plaży za opłatą.
SPORT	I	ROZRYWKA	 zewnętrzny 
basen z morską wodą, zewnętrzny 
basen dla dzieci, leżaki i parasole pr-
zy basenie BEZPŁATNIE (ogran-
iczona ilość), fitness BEZPŁATNE, 
aerobik, sauna i masaże za opłatą, 
animacje, sporty wodne, możliwość 
wypożyczenia skuterów wodnych i row-
erów, w pobliżu korty tenisowe, boisko 
do gier zespołowych.
INFORMACJE	DOPEŁNIAJĄCE	 opłata 
klimatyczna około 1,5 EUR/os/dzień - 
płatna na miejscu.
CENA	ZAWIERA	 nocleg, śniadania/2 
posiłki, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotnic-
zych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 
1334).
MOŻLIWOŚĆ	WYKUPIENIA	 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Dalmacija Sunny Hotel by Valamar

CHORWACJA – Makarska

•  Rozrywka  
    na wyciągnięcie ręki
•   Świetna lokalizacja
•   Autokar na 10/11 
nocy

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

		Wyżywienie:	śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie:	3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot:	Ostrawa

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd	własny

od 916 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 14 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0060D

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

Hotel Valamar Meteor

•   Blisko plaży  
i centrum

•   Polecany dla  
wymagających

•   Autokar na 10/11 
nocy

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

		Wyżywienie:	śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie:	5 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot:	Ostrawa

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd	własny

od 1399 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  Dziecko do 14 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0060M

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.
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Rivijera Sunny Resort by Valamar

CHORWACJA – Makarska

POŁOŻENIE  składa się z 9 pawilonów, które znajdują się na skraju 
miasteczka Makarska, pośród zieleni i przy najpiękniejszych plażach, 
około 2 km od historycznego centrum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, kantor, sejf, 
bar, sala TV, salon fryzjerski, kawiarenka internetowa, dancing na tara-
sie, parking.
ZAKWATEROWANIE pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, tele-
fon, wentylator, lodówka, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNIE, niektóre po-
koje z balkonem. Pokój 2(+1) M – pokój 3 – osobowy bez balkonu. 
Pokoje nie mają bezpośredniego widoku na morze z powodu bujnej 
roślinności śródziemnomorskiej. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki: śniadania w formie bufetu, obiadokol-
acje - dania główne wybór z 4 menu, bufet z przystawkami, zupami, 
sałatkami i deserami. All Inclusive Light: śniadania w formie bufetu, 
obiady i kolacje - dania główne wybór z 4 menu, bufet z przystawka-
mi, zupami, sałatkami i deserami, do obiadu i kolacji w wersji All In-
clusive light BEZPŁATNIE nieograniczona konsumpcja lokalnych 
lanych napoi: piwo, wino, woda, sok, kawa.
PLAŻA żwirowa, około 50 – 200 m, odpowiednia dla dzieci, 
prysznice na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA betonowe korty tenisowe, tenis stołowy,  
minigolf, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,5 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki/All Inclusive Light, 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 za dodatkową opłatą około 5 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

• Przy pięknej plaży
• Popularna lokalizacja 
• Autokar na 10/11 nocy         
•  Wczesna rezerwacja 

się opłaca
• All inclusive light
•  Polecamy

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrawa

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd własny

od 840 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0060R

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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• Często wybierany 
   hotel
• Przy plaży
 • Wczesna rezerwacja 
   się opłaca
•  Przystosowany dla 

osób niepełnospra-
wnych

•  Baza wypadowa na 
wycieczki do Splitu, 
Dubrovnika, Mostaru

•   Autokar na 10/11 
nocy

 

  Pokoje dla 1-3 os. + dziecko  
do 7 lat bez łóżka

   Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
  Dojazd własny

od 899 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 7 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0058K

CHORWACJA – Makarska

Hotel Biokovka

CHORWACJA – Makarska

POŁOŻENIE  znany hotel uzdrowiskowy, położony około 2 km  
od centrum historycznego miasteczka Makarska.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, kawiarnia z tarasem, res-
tauracja plażowa, aperitif bar, kantor, salon fryzjerski i salon ped-
icure, sejf na recepcji za opłatą, sala TV, mała sala konferencyj-
na, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. Pomieszczenia 
ogólnodostępne są klimatyzowane.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, telefon, niektóre z możliwością 
dostawki. Pokoje 2(+0) BM (bez możliwości dostawki) są przys-
tosowane dla osób niepełnosprawnych (ograniczona ilość – na za-
pytanie). 
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupie-
nia 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 I ROZRYWKA dwa podgrzewane wewnętrzne baseny 
z wodą morską, nowoczesne centrum fitness, masaże, sauna. 
W pobliżu znajduje się centrum tenisowe.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  hotel częściowo pełni rolę ośrodka 
leczniczego i rehabilitacyjnego, jest odpowiedni do pobytów uzd-
rowiskowych i sportowych. Parking hotelowy BEZPŁATNY – pr-
zy wydawaniu karty elektronicznej pobierana jest kaucja zwrotna 
około 20 EUR – ograniczona ilość miejsc. Lodówka na zapytanie za 
dodatkową opłatą około 4 EUR/dzień – ograniczona ilość
CENA ZAWIERA  nocleg, 2/3 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 rezyg-
nacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce w terminie do 21.5 i od 25.9 - 
BEZPŁATNIE, w terminie 22.5 - 24.9 za opłatą około 7 EUR/dzień.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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POŁOŻENIE nowoczesny kompleks luksusowych willi, znajdujących się  
w pobliżu budynku głównego i basenu, w pobliżu pięknej żwirowej plaży 
oznaczonej Błękitną Flagą, około 300 metrów od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, bar przy basenie, kantor, 
sejf, parking, możliwość korzystania z wyposażenia Hotelu Alga.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, mini-
bar, telefon, sejf, suszarka do włosów, 
balkon. Pokoje SU z możliwością do-
stawki. Pokój 2+3 FAMILY – 2 pokoje, 
które nie są oddzielone drzwiami (2 
łóżka na antresoli).
WYŻYWIENIE śniadania, 
2  posiłki –  w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, około 50  – 100 m, 
prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen wraz z basenem dla dzieci, sau-
na, masaże, fitness, korty tenisowe, 
boisko do gier zespołowych, plac za-
baw, animacje, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJCE 
parking BEZPŁATNY. 
CENA ZAWIERA nocleg,  
śniadania /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 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 10 EUR/
dzień – płatne na miejscu (w terminie 
do 29.5. i od 25.9. BEZPŁATNE).

Hotel Biokovo Bluesun Holiday Village Afrodita

CHORWACJA – Makarska – Tučepi

POŁOŻENIE w centrum Makarskiej.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, kawiarnia, kantor, sa-
la konferencyjna, kawiarenka internetowa, Wi-Fi BEZPŁATNE, pizze-
ria, sejf, taras, parking miejski za opłatą. Na zapytanie istnieje możliwość 
wcześniejszej rezerwacji parkingu  w garażu pobliskiego hotelu Miramare – 
za opłatą około 20 EUR/dzień – płatne na miejscu.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane  pokoje 1, 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, telefon, minibar, 
suszarka do włosów, sejf, niektóre 
z możliwością dostawki, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki w form-
ie bufetu, 3 posiłki – śniadania i kol-
acje w  formie bufetu, obiady wybór 
z 3 menu.
PLAŻA żwirowa, około 150 m.
SPORT I ROZRYWKA sau-
na, masaże, solarium, możliwość 
wypożyczenia rowerów, możliwości 
sportowe zgodnie z lokalna ofertą.
INFORMACJE 
DOPEŁNIAJĄCE  opłata klimatycz-
na około 1, 5 EUR/os/dzień – płatna 
na miejscu. 
CENA ZAWIERA  nocleg, 2/3posiłki, 
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 rezyg-
nacji. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za dodatkową opłatą około 
5 EUR/ dzień – płatne na miejscu.

• Polecany dla par
• Polecany dla  
   wymagających
• W centrum
•   Autokar na 10/11 

nocy

  Pokoje dla 1-3 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka.

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (codziennie)

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 1 417 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 3 lat   
            BEZPŁATNIE

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0061B

•  Polecany dla wyma-
gających

• Przy pięknej plaży
•  Przestronne pokoje 

rodzinne
•   Autokar na 10/11 

nocy

 

  Pokoje dla 2 – 5 os.

  Wyżywienie: śniadania 
/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 844 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 13 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0064F

–10 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 5%  
na pobyty min. 8 nocy

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
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CHORWACJA – Tučepi

Hotel Bluesun Alga  i hotel Bluesun Kastelet

POŁOŻENIE  nowoczesny hotel Bluesun Alga i hotel Bluesun Kaste-
let tworzą jeden kompleks usytuowany bezpośrednio przy nad-
morskiej promenadzie i pięknej żwirowo – kamienistej plaży, około 
400 m 
od centrum miasta Tucepi.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kawiarnia i cukiernia, pizzeria, kantor, sejf, winda, Wi-Fi, sa-
la konferencyjna, salon fryzjerski i kosmetyczny, kawiarenka inter-
netowa, taras.
ZAKWATEROWANIE  ALGA: przestronne klimatyzowane pokoje 
1, 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, tele-
fon, minibar, sejf, suszarka do włosów, balkon. Pokój 2(+2) – bardziej 
przestronny pokój 2osobowy z możliwością 2 dostawek (rozkładana so-
fa). Pokój ECO – bez balkonu.
KASTELET: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, telefon, suszarka do włosów, minibar, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE. 
WYŻYWIENIE ALGA: 2/3 posiłki w formie bufetu. Usługi All inclu-
sive – śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, popołudniowa pr-
zekąska (16:00 – 17:00) – herbata, kawa, ciasta, owoce. Podczas posił-
ków lokalne wino i napoje bezalkoholowe, bar all inclusive  
od 10:00 do 23:00 – lokalne lane napoje alkoholowe, kawa, napoje 
bezalkoholowe, 2x w tygodniu kolacja dalmatyńska.
KASTELET: śniadania, 2/3 posiłki – w formie bufetu. Posiłki serwowa-
ne są w restauracji Hotelu Bluesun Alga. 
PLAŻA żwirowa, około 50 m, prysznice na plaży. 
SPORT I ROZRYWKA  wewnętrzny basen, zewnętrzny base-
ny + 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 DOPEŁNIAJĄCE ALGA: parking BEZPŁATNY. 
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania/2/3 posiłki/ALL INCLUSIVE 
(all incl. – ALGA), 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 usta-
wą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 
10 EUR/dzień - płatne na miejscu (w terminie do 29.5. i od 25.9 
BEZPŁATNE). 

Hotel Kaštelet

Hotel Alga

pokój w hotelu Alga

•  Polecamy dla rodzin 
z dziećmi

•  Przy pięknej plaży
•  Przestronne pokoje 

rodzinne
•  Program animacyjny
•   Autokar na 10/11 

nocy

     

 

  Pokoje dla 1 – 4 os. + dziecko 
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2/3 
posiłki/all inclusive

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 769 PLN 
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 14 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR – 0064A, HR – 
0064K

–20% do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 5% 
na pobyty min. 8 nocy

Przy zakupie pobytu do 31.12.2019 
1x obiad GRATIS 
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Hotel Bluesun Neptun  i Budynek Boczny Maslinik

CHORWACJA – Tučepi

POŁOŻENIE  otoczony zielenią, tuż przy plaży, około 700 m od centrum 
miasta Tucepi.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, snack bar, aperitif bar, 
kantor, sejf, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNIE, sala TV, dancing na 
tarasie, winda, parking.
ZAKWATEROWANIE  NEPTUN: nowoczesne, odnowione 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon,  
TV-SAT, Wi-Fi, telefon, suszarka do włosów, niektóre  
z możliwością dostawki. Pokoje 2 + 2 BM –  SUITE – dwie sypialnie 
2-osobowe zorientowane na stronę morską.
MASLINIK: nowoczesne, odnowione klimatyzowane pokoje  
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, 
suszarka do włosów, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje 2(+3) 
FAMILY – dwie 2-osobowe sypialnie z możliwością dostawki.
Legenda: B – balkon / M – orientacja na stronę morską.
WYŻYWIENIE  usługi ALL INCLUSIVE – pełne wyżywienie  
w formie bufetu, późniejsze śniadania, popołudniowa przekąska, 
popołudniowa herbata, nocna przekąska, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe od 10:00 do 24:00 w restauracji i w barze przy 
basenie.
PLAŻA  żwirowa, około 30 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen, basen dla dzieci, korty 
tenisowe, fitness, tenis stołowy, boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE usługi ALL INCLUSIVE obejmują 
możliwość korzystania z kortów tenisowych – po wcześniejszym 
uzgodnieniu na recepcji, tenis stołowy, możliwość wypożyczania 
rowerów, animacje dla dzieci i dorosłych, klub dla dzieci, klub 
Juniora, aerobik i gimnastykę wodną, siatkówkę plażową,  
5x w tygodniu wieczorki taneczne z muzyką na żywo, sejf na 
recepcji, możliwość korzystania z wewnętrznego basenu Hotelu 
Alga. Parking BEZPŁATNY.
CENA ZAWIERA nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę 
klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r 
poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 
10 EUR/dzień – płatne na miejscu (w terminie do 29. 5. a od 11. 9. 
BEZPŁATNE).

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Przy pięknej plaży
•  Przestronne pokoje 

rodzinne
• Program animacyjny
•  Bogaty all inclusive
•   Autokar na 10/11 

nocy

 

 

  Pokoje dla 2 – 5 os.

  Wyżywienie: all inclusive

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrawa 

  Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 1 302 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 14 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR – 0064U, HR – 
0064N

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 5%  
na pobyty min. 8 nocy
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KLUBY NEPTUNA
ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

|  DLA DZIECI
•  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 DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik 

•  Piłka i siatkówka plażowa

•  Minigolf, tenis stołowy

• Gry i zabawy rodzinne

• Karaoke i wieczorki taneczne  

•  Wybory boga Neptuna

Drvenik

Hotel Antonija 

   2 posiłki 
  Dojazd własny na 7 nocy

  od 993 PLN/os.

Bajeczne 
wakacje!
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CHORWACJA – Drvenik

Hotel Antonija

POŁOŻENIE  nowoczesny, rodzinny hotel położony w ośrodku wy-
poczynkowym  Gornja Vala, w spokojnej części miasta Drvenik.  
W mieście powstała nowa ścieżka rowerowa łącząca Drvenik  
z Gradacem o długości 27 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar,  
taras, winda (do przedostatniego piętra, na poddasze schody),  
parking za opłatą, w pobliżu sklep.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, niektóre  
z możliwością dostawki. Typ B2(+0) – mniejszy pokój na poddas-
zu z francuskim łóżkiem, bez balkonu. Typ A2(+0) – pokoje bez bal-
konu. Typ 2(+1) BM – balkon, boczny widok na morze. Typ 2(+1) 
BM – SW – balkon, bezpośredni widok na morze. Typ 3(+1) FAMILY 
–  pokój 4osobowy, z balkonem i orientacją na stronę morską. Typ 
3(+1) SUITE – pokój na poddaszu bez balkonu – pokój 2osobowy, 
pokój z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12 lat.
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji nie-
ograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholow-
ych, czerwone i  białe wino, kawa, herbata. ALL INCLUSIVE Light 
- śniadania i kolacje w  formie bufetu, obiady wybór z 4-5 menu z 
bufetem sałatkowym. Do obiadu i kolacji nieograniczona konsump-
cja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych, czerwone i białe wino, 
kawa, herbata.
PLAŻA  żwirowa, około 50 m.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m), strefa 
wellness (za opłatą, wstęp od 18 lat), jacuzzi, sauna, masaże, fitness 
BEZPŁATNE, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne.  
Możliwość udziału w opcjonalnym programie animacyjnym KLUBU 
NEPTUNA. Program animacyjny będzie realizowany w okresie od 
3.7. do 28.8.2021.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opłata klimatyczna około 1,3 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Parking za opłatą około 35 HRK/
dzień. Klienci BPTF mają 10% zniżki na wstęp do parku na wodzie. 
W przypadku pobytów w terminie do 26.6. i od 28.8. 50% zniżki na 
wypożyczenie rowerów.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/all inclusive light, 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.

•  Najczęściej wybierany 
hotel 4* w 2019 roku

•  Polecany dla rodzin 
z  dziećmi

•  Przy pięknej plaży

•  Program animacyjny

•  Wyborna kuchnia

  Pokoje dla 2 – 4 os.  
+  dziecko do 3 lat bez łóżka.

  Wyżywienie: 2 posiłki/all 
inclusive light

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
   Samolot: Ostrawa

  Autokar
  Dojazd własny

od 993 PLN
          os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 7 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0212A

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Do obiadu i kolacji nie- 
ograniczona konsumpcja 
lokalnych lanych napoi 
bezalkoholowych i wina.
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POŁOŻENIE  nowo wybudowany budynek Oliva (w 2017 roku), 
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 I USUGI  główna restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, 
taras, winda, parking za opłatą, w pobliżu sklep.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2, 3-osobowe z nowoc-
zesnym wyposażeniem, prysznic/wanna, WC, niektóre z balkonem, 
TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, z możliwością dostaw-
ki. 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.  Legenda: / B-balkon / 
M-orientacja na stronę morską / SW-bezpośredni widok na morze
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji nieogran-
iczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych, czer-
wone i  białe wino, kawa, herbata. ALL INCLUSIVE Light - śniadania i kol-
acje w  formie bufetu, obiady wybór z 4-5 menu z bufetem sałatkowym. 
Do obiadu i kolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi 
bezalkoholowych, czerwone i białe wino, kawa, herbata.
PLAŻA  żwirowa, około 50 m.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m), stre-
fa wellness (za opłatą, wstęp od 18 lat), jacuzzi, sauna, masaże, fit-
ness BEZPŁATNE, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. 
Możliwość udziału w opcjonalnym programie animacyjnym KLUBU 
NEPTUNA. Program animacyjny będzie realizowany w okresie od 3.7. 
do 28.8.2021.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opłata klimatyczna około 1,3 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Parking za opłatą około 35 HRK/dzień. 
Klienci BPTF mają 10% zniżki na wstęp do parku na wodzie. W pr-
zypadku pobytów w terminie do 26.6. i od 28.8. - zniżka 50% na 
wypożyczenie rowerów. 
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki/All Inclusive Light, 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.

CHORWACJA – Drvenik

Budynek boczny Oliva

•  Polecany 
dla wymagających

•  Napoje do obiadoko-
lacji w cenie

•  Komfortowe pokoje 
z  widokiem na morze

•  Program animacyjny
•  Wyborna kuchnia
•  All inclusive light

  Pokoje dla 2 – 3 os. + dziecko 
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki/all 
inclusive light

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar
 Dojazd własny

od 1 027 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 7 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0212O

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Do obiadu i kolacji nie- 
ograniczona konsumpcja 
lokalnych lanych napoi 
bezalkoholowych i wina.
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POŁOŻENIE  nowoczesna, odnowiona villa jest częścią Hotelu An-
tonija (dawniej Villa Antonija) położona w  ośrodku wypoczynkow-
ym Gornja Vala, w spokojnej części miasta Drvenik. W mieście 
powstała nowa ścieżka rowerowa łącząca Drvenik z Gradacem o 
długości 27 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  w hotelu: restauracja, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, bar, taras, parking za opłatą, w pobliżu sklep. Apar-
thotel nie ma windy.
ZAKWATEROWANIE  nowoczesne, komfortowo wyposażone, kli-
matyzowane apartamenty, Studio 2(+0) BM - pokój 2-osobowy. 
Studio 3(+0) BM - pokój 3-osobowy. Studio 3(+1) B - pokój 3-os-
obowy z możliwością dostawki. Apt. 2+2 BM i Apt. 2+2(+1) BM - syp-
ialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami, niektóre apartamen-
ty z możliwością dostawki. Apt. 4(+0) B - dwie sypialnie 2-osobowe. 
Apt. 5(+0) BM- dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z łóżkiem. 
Wszystkie studia/apartamenty wyposażone w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon. 
WYŻYWIENIE  własne lub 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokol-
acji nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi bezalko-
holowych, czerwone i białe wino, kawa, herbata. ALL INCLUSIVE 
Light - śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady wybór z 4-5 menu 
z  bufetem sałatkowym. Do obiadu i kolacji nieograniczona konsump-
cja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych, czerwone i białe wino, 
kawa, herbata.
PLAŻA  żwirowa, około 50 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m), stre-
fa wellness (za opłatą, wstęp od 18 lat), jacuzzi, sauna, masaże, fit-
ness BEZPŁATNE, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne. 
Możliwość udziału w opcjonalnym programie animacyjnym KLUBU 
NEPTUNA. Program animacyjny będzie realizowany w okresie od 3.7. 
do 28.8.2021.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opłata klimatyczna około 1,3 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Parking za opłatą około 35 HRK/
dzień. Klienci BPTF mają 10% zniżki na wstęp do parku na wodzie. 
W przypadku pobytów w terminie do 26.6. i od 28.8. zniżka 50% na 
wypożyczenie rowerów.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki/All Inclusive Light, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. 
W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wlic-
zona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z  ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CHORWACJA – Drvenik

Aparthotel Triton

•  Polecany dla rodzin 
z  dziećmi

•  Przy pięknej plaży
•  Napoje do obiadoko-

lacji w cenie
•  Program animacyjny
•  All inclusive light

  Studia dla 2 – 3 os. + dziecko 
do 2 lat bez łóżka

   Apartamenty dla 2 – 5 os.+ 
dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki/all 
inclusive light

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar
 Dojazd własny

od 619 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 7 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0212V

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Do obiadu i kolacji nie- 
ograniczona konsumpcja 
lokalnych lanych napoi 
bezalkoholowych i wina.
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CHORWACJA – Jakišnica /NovaljaCHORWACJA –  Brist

POŁOŻENIE  kameralny hotel usytuowany przy pięknej plaży  
w spokojnym, malowniczym miasteczku Brist, około 2 km od Gradac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, taras, Wi-Fi w restauracji i na 
recepcji BEZPŁATNIE, parking za opłatą 5 EUR/dzień.. 
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2-4-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, niektóre z możliwością dostawki (łó-
żko turystyczne dla dziecka do 12 lat), niektóre z balkonem lub ta-
rasem. Część pokoi ma wspólny taras z pokojem sąsiadującym - 2 
pokoje typu 3+1 i 3 pokoje typu 2+1. Pokój 3(+0) M znajduje się na 1. 
piętrze i nie posiada balkonu. Wszystkie pokoje mają bezpośredni wi-
dok na morze.
WYŻYWIENIE  2 posiłki - śniadanie w formie bufetu, obiadokolacje 
wybór z 3 menu, zupa lub przekąska, sałatka, deser. 3 posiłki - obiady 
- wybór z 3 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 I ROZRYWKA  plac zabaw, najbliższe obiekty sportowe  
w miejscowości Gradac.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opłata klimatyczna około 1,3 EUR/
os/dzień - płatna na miejscu. Możliwość skorzystania z bogatego 
programu animacyjnego Klubu Neptuna w terminie od 3.7 do 28.8 
w hotelu Laguna/Labineca w Gradacu, oddalonym około 20 minut 
spacerem wzdłuż morza. Zakwaterowanie odpowiednie dla mniej 
wymagających Klientów. Przy zakupie pobytu do 31.3. w terminie do 
26.6. i od 28.8. -  50% zniżki na wypożyczenie 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  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie lodówka za dodatkową opłata około 3  EUR/dzień – 
płatna na miejscu.

Hotel Riva

•  Przy plaży
•  Napoje do obiadoko-

lacji w cenie
• Piękna plaża
• Animacje dla dzieci
• Widok na morze
• Polecany dla rodzin  
   z dziećmi

  Pokoje dla 2 – 3 os. + dziecko 
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki, moż-
liwość wykupienia 3 posiłków

  Zakwaterowanie: 7 i więcej nocy 
(sobota)

 
  Samolot: Ostrawa

  Autokar
 Dojazd własny

od 619 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 7 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0221R

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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CHORWACJA – Jakišnica /Novalja CHORVATSKO – Živogošće 

•  Spokojna okolica
•  Blisko plaży 

  Studia dla 2-4 os. + dziecko  
do 4 lat bez łóżka 
Apartamenty dla 2-4 os.  
+ dziecko do 4 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 7 lub więcej 
nocy (sobota)

 
  Samolot: Ostrawa

  Autokar
  Dojazd własny

od 555 PLN 
os./dojazd własny/7 nocy 

 Dziecko do 12 lat  
          BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0315P

Villa Porat
–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach 

POŁOŻENIE na obrzeżach malowniczej miejscowości 
ŽivogošćePorat, w pierwszym rzędzie od morza, około 300 m od ho-
telu Sensimar Adriatic Beach.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  w pobliżu: restauracja, sklep, kantor, park-
ing około 100 m od villi.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane Studia i apartamenty: Stu-
dio 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, 
balkon z orientacją na stronę morską. Apt. 2+2 na piętrze - sypial-
nia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą, balkon z orientacją 
na stronę morską. Każdy apartament wyposażony w aneks kuchen-
ny (kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), prysznic/wanna, WC, 
TV SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE. 
WYŻYWIENIE  własne, z możliwością dokupienia 2 posiłków 
w restauracji oddalonej o 100 m. Śniadania - wybór z 5 menu 
śniadaniowych, obiadokolacja - jedno menu składające się z zupy lub 
przystawki, dania głównego, sałatki i deseru lub owoców.
PLAŻA  żwirowa, naturalnie kamienista, około 50 m
SPORT I ROZRYWKA  możliwości sportowe zgodnie z lokalną 
ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  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, zużycie wody i energii, korzystanie z 
wyposażenia kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i 
lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  2 posiłków oraz ubezpieczenia od ko-
sztów rezygnacji.
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KLUBY NEPTUNA
| ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY

|  DLA DZIECI
•  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 DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik  

•  Piłka i siatkówka plażowa

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne

•  Wybory boga Neptuna

Gradac

Hotel LABINECA 
   ALL INCLUSIVE

  Dojazd własny na 7 nocy

  1401 PLN/os.

Bajeczne 
wakacje!
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POŁOŻENIE  popularny kompleks położony w pobliżu plaży, około 
1 km od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  klimatyzowana restauracja, restaurac-
ja plażowa, aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, sala konferencyjna, ta-
ras, Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE  HOTEL: klimatyzowane pokoje 2-osobo-
we, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, minibar, suszarka do 
włosów, balkon, niektóre z możliwością dostawki. Typ 2(+2) BM - po-
kój 2-osobowy, pokój dzienny z rozkładana sofą dla 2 osób, 2 balkony. 
BUDYNELK BOCZNY:  pokój 2(+2) B i BM - bardziej przestronny pokój 
2-osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią dla 2 dzieci do 12  lat. Pokój 
2(+1) PREMIER - przestronny pokój 2-osobowy, nowsze wyposażenie, 
z możliwością dostawki. Pokój 2(+2) PREMIER - dwie sypialnie 2-oso-
bowe, pokój dzienny z balkonem, nowsze wyposażenie. We wszystkich 
rodzajach pokoi są prysznic/wanna, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, tele-
fon, klimatyzacja.
WYŻYWIENIE  śniadania i 2 posiłki w formie bufetu, usługi ALL 
INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, popołudniowe przekąski 
od 16:00 do 17:00, wieczorne przekąski od 22:00 do 22:30, kon-
sumpcja lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych od 10:00 
do 23:00 na tarasie.
PLAŻA  żwirowa, około 30 - 150 m, odpowiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen ze słodką wodą, wielo-
funkcyjne boisko (piasek), bilard, kręgle za opłatą, możliwość wy-
pożyczenia rowerów za opłatą, tenis stołowy, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  All Inclusive obejmuje również: 
korzystanie z basenu, leżaki i parasole przy basenie BEZPŁATNE 
(ograniczona ilość), rzutki, boisko do koszykówki, siatkówka plażo-
wa, minigolf. Animacje Klubu Neptuna od 3.7 do 28.8.2021. Pokój 
2(+1) BM jest w pierwszej kolejności zajmowany przez 3 osoby. Bez-
płatny parking na drodze lokalnej, hotelowy parking za opłatą około 
10 EUR/dzień - liczba miejsc parkingowych ograniczona, brak moż-
liwości rezerwacji miejsc. Parasole i leżaki na plaży za opłatą. Opłata 
klimatyczna około 1,5 EUR/os/dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania/2 posiłki/ALL INCLUSIVE, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i  lot-
niczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

•  Polecany dla rodzin 
z dziećmi

•  Aż 2 dzieci  
BEZPŁATNIE

•  Pokoje rodzinne
•  Program animacyjny
•  Rozrywka na wyciąg-

nięcie ręki
•  świetna cena
•   Autokar na 10/11 

nocy

 

  Pokoje dla 2 – 4 os. + dziecko 
do 12 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki/all inclusive

  Zakwaterowanie: 7 i więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 929 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0151L, HR-0151A

CHORWACJA –  Gradac

Hotel i Budynek Boczny Labineca
–20 % do 31. 12.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Hotel i Budynek Boczny Laguna A, B

CHORWACJA – Gradac

POŁOŻENIE  bezpośrednio przy pięknej żwirowej plaży, około 
700  metrów od centrum miasta. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, aperitif bar, Wi-Fi na recepcji 
BEZPŁATNE, sejf za opłatą, sala TV, winda, taras, parking.
ZAKWATEROWANIE  HOTEL pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV, niektóre z możliwością dostawki. 
BUDYNEK BOCZNY A: skromne pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV, balkon, niektóre z możliwością dostawki. 
BUDYNEK BOCZNY B: skromne pokoje 2, 3-osobowe, 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 dzieci.
SPORT I ROZRYWKA  korty tenisowe, sporty wodne zgodnie z lokalną 
ofertą, 2x w tygodniu muzyka na żywo. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  pokoje 2(+1) są w pierwszej 
kolejności zajmowane przez 3 osoby, pokoje 3+1 w  pierwszej 
kolejności zajmowane są przez 4 osoby.
UWAGA  wyjazdy z transportem autokarowym nie tylko na 7/14 no-
cy ale także na 10/11 nocy – wyjazdy w wybranych terminach i do 
wybranych obiektów.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 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  możliwość wykupienia ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce (dla dziec-
ka do 3 lat) za dodatkową opłatą około 5 EUR/dzień, minibar około 
5  EUR/dzień – płatne na miejscu.

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Dobra baza wypado-
wa na wycieczki

•  Pokoje rodzinne
•  Blisko plaży
•   Program animacyjny
•   Świetna cena
•   Autokar na 10/11 

nocy

 

  Pokoje 2 – 4 os. + dziecko 
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki/ 
all inclusive light

  Zakwaterowanie: 7 i więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 984 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0068G, HR-0068D, 
HR-0068B

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Apartamenty Herceg

CHORWACJA – Gradac

Apartamenty Kolombo

POŁOŻENIE  w centrum miasta Gradac, tuż przy nadmorskiej promenadzie, 
przy najpiękniejszych żwirowych plażach.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  w pobliżu: restauracja, sklepy, kawiarnie, poczta, 
pizzeria.
ZAKWATEROWANIE  nowoczesne i bardzo komfortowe, klimatyzowane apar-
tamenty położone na 1 piętrze, bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie. 
Apt. 2(+1) - sypialnia 2-osobowa z rozkładanym fotelem (materac - dostawka 
dla dziecka do 12 lat), oddzielny pokój z aneksem kuchennym, bez balkonu i zo-
rientowany na miasto, przestronny taras znajdujący się przy wspólnym wejś-
ciu do budynku. Apt. 3(+1) - sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z aneksem ku-
chennym 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.
WYŻYWIENIE  własne.
PLAŻA  żwirowa, około 10 m, od-
powiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA  możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  apar-
tamenty znajdują się w najbardziej 
atrakcyjnym miejscu, tuż przy nad-
morskiej promenadzie, gdzie nie 
ma możliwości parkowania, strzeżo-
ne miejsca parkingowe znajdują się 
około 500 m od obiektu, w pobliżu 
HOTELU NEPTUN. Przewóz bagażu 
w  dniu przyjazdu i  wyjazdu z parkin-
gu do/z apartamentu zapewnia re-
cepcja Hotelu Neptun, gdzie goście 
zgłaszają się na początku i na końcu 
pobytu.
CENA ZAWIERA  nocleg, zużycie wo-
dy i energii, korzystanie z wyposaże-
nia kuchni, pościel 1x tydzień, opłatę 
klimatyczną, sprzątanie końcowe, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z usta-
wą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

•   Blisko plaży  
i centrum

  Apartamenty dla 2 – 7 os.

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

   Autokar
 Dojazd własny

od 593 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE na dostawce

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-02901

POŁOŻENIE  budynek z 3 apartamentami, odnowiony w 2018 roku, położony  
w centrum Gradac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  parking około 100 metrów od apartamentów,  
w pobliżu: sklepy, restauracje, kawiarnie.
ZAKWATEROWANIE  trzy odnowione, nowoczesne, klimatyzowane aparta-
menty: Apt. 3+1 – sypialnia 2osobo-
wa, oddzielny pokój z aneksem ku-
chennym, łóżkiem i sofą, która może 
służyć jako łóżko dla czwartej oso-
by. 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 po-
ziomu drogi, posiada taras i jest skie-
rowany na sąsiedni budynek. Apt. 3+1 
piętro 1 – znajduje się na  poziomie 
drogi, posiada balkon i również zori-
entowany jest na sąsiedni budynek. 
Apt. 3+1 piętro 2 – znajduje się na na-
jwyższym poziomie, posiada 2 balko-
ny i  jako jedyny oferuje ładny widok 
na morze i miasteczko Gradac.
WYŻYWIENIE  własne.
PLAŻA  żwirowa, odpowiednia dla 
dzieci, około 100 – 150 m.
SPORT I ROZRYWKA  możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
CENA ZAWIERA  nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystanie z wyposa-
żenia kuchni, pościel 1x tydzień, spr-
zątanie końcowe, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+ CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turys-
tyczny Fundusz Pomocowy zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2)
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

•  Odnowione  
w 2018 roku

•  Nowoczesne,  
klimatyzowane  
apartamenty

•  Plaża dla dzieci
•  Blisko plaży  
   i centrum

 

  Apartamenty dla 4 os.

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
   Autokar
 Dojazd własny

od 579 PLN
os./dojazd własny/7 nocy

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-02902

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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CHORWACJA – Gradac

Hotel Neptun

POŁOŻENIE  w pobliżu pięknej żwirowej plaży, około 50 m nad 
pensjonatem Posejdon, w pobliżu centrum Gradac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, aperitif bar, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
w pobliżu kantor, sklep, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2, 3-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, lodówka, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon lub loggia, 
niektóre z możliwością dostawki. Pokoje 3-osobowe są bardziej prze-
stronne, 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 obiadku i kolacji 
BEZPŁATNIE 0, 2 l wina lub 0, 3 l soku – napój w cenie dotyczy 
pobytów od 13. 6 do 19. 9. 
PLAŻA  żwirowa, około 100 m, odpowiednia dla dzieci.
SPORT I ROZRYWKA  mały wewnętrzny basen z jacuzzi (czynny 
od 9:00-18:00), sporty wodne zgodnie z lokalną ofertą. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  pokoje 2(+1) są w pierwszej ko-
lejności 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 usta-
wą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

•  Napoje do obiadoko-
lacji w cenie

•  Często wybierany 
hotel

• W pobliżu plaży  
   i centrum
• Atrakcyjne zniżki  
  dla dzieci
•   Autokar na 10/11 

nocy

  Pokoje dla 2 – 4 os. + dziecko 
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2/3 posiłki 

  Zakwaterowanie: 7 i więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 763 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0128N

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Pensjonat Posejdon

CHORWACJA – Božava CHORWACJA – Gradac

POŁOŻENIE na brzegu pięknej żwirowej plaży, w pobliżu centrum 
miasta Gradac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, kawiarnia, bar, w pobliżu 
kantor, sklep, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE mniejsze klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, lodówka, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, 
balkon, z możliwością dostawki. Podczas korzystania z dostawki 
pokoje stają się mniej przestronne. W pokojach nie ma ręczników.
WYŻYWIENIE 2 posiłki – śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
wybór z menu z bufetem sałatkowym. 3 posiłki – śniadania w formie  
bufetu, obiad i kolacja wybór z menu z bufetem sałatkowym. 
PLAŻA żwirowa, odpowiednia dla dzieci, pensjonat położony tuż 
przy plaży.
SPORT I ROZRYWKA możliwości sportowe zgodnie z lokalną 
ofertą, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pokoje 2(+1) są w pierwszej 
kolejności zajmowane przez 3 osoby. Zakwaterowanie odpowied-
nie dla mniej wymagających klientów. Opłata klimatyczna około 1,4 
EUR/os./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 usta-
wą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

•  Napoje do obiadoko-
lacji w cenie

•  Blisko plaży
•   Świetna cena
•   Bezpośrednio przy 

plaży
•   Atrakcyjne zniżki dla 

dzieci
•   Autokar na 10/11 nocy 
•   Idealna baza wypado-

wa na wycieczki  
po okolicy

 

  Pokoje dla 2 – 3 os. + dziecko 
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2/3 posiłki 

  Zakwaterowanie: 7 i więcej 
nocy (sobota, środa)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar: 7/10/11/14 nocy
 Dojazd własny

od 695 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0128P

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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CHORWACJA – Vir/Zaton

Apartamenty Roić

CHORWACJA – Gradac

•   Blisko plaży 
i centrum

•  Świetna cena
•  Rodzinna atmosfera
•  Polecane dla rodzin  

z dziećmi
•  Program animacyjny
•  Idealna baza wypado-

wa na wycieczki  
po okolicy

 

  Pokoje dla 2 – 4 os.

  Wyżywienie: własne

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar
 Dojazd własny

od 385 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
            BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-02461

POŁOŻENIE  apartamentowiec, około 300 m od centrum Gradac, w po-
bliżu Hotelu Laguna.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  w pobliżu restauracje, sklep, kantor, kawiar-
nia, parking.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane apartament: Studio 2(+0) - je-
den pokój z 2 łóżkami, balkon z bocznym widokiem na morze, zna-
jduje się na 2 piętrze. Apt. 2+1 TERASA - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, znajduje się na 1 piętrze, wejście do apar-
tamentu przez własny taras. Apt. 2+1 BALKON - sypialnia 2-osobowa, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą, balkon z orientacja na stronę morską, 
znajduje się na 2 piętrze. Apt. 4(+0) - dwie sypialnie 2-osobowe, pokój 
dzienny, znajduje się na 2 piętrze, balkon, orientacja na stronę morską. 
Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE.
WYŻYWIENIE  własne.
PLAŻA  żwirowa z łagodnym zejściem do morza, około 150 m.
SPORT I ROZRYWKA  w pobliżu korty tenisowe hotelu Lagu-
na. W  ramach Klubu Neptuna w terminie od 13. 6.  do 5. 9.  bogaty 
program animacyjny dla dzieci i dorosłych, który odbywa się w po-
bliskim Hotelu Laguna.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  parking przy villi BEZPŁATNY. 
W  Apt. 2 + 1 rozkładana sofa odpowiednia jest dla 1 osoby dorosłej 
lub 2 dzieci do 12 lat. Możliwość udziału w opcjonalnym programie 
animacyjnym KLUBU NEPTUNA w pobliskim hotelu Laguna / La-
bineca 
CENA ZAWIERA  nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie 
z  wyposażenia kuchni, pościel 1x tydzień, sprzątanie końcowe, 
opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z usta-
wą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach
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POŁOŻENIE  kompleks apartamentów w miejscowości Klek, położonych wśród śródziemno-
morskiej roślinności, przy pięknej żwirowej zatoce, na południe od Gradac.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, restauracja plażowa, letni taras z  grillem i barem - 
możliwość grillowania we własnym zakresie-BEZPŁATNIE, kantor, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE.
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-oso-
bowe, mini kuchnia, apartament znajduje się na parterze. W każdym apartamencie wyposażo-
ny aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, balkon lub taras. Po wcześniejszym uzgod-
nieniu możliwość zakwaterowania w apartamencie 2+2(+1) w Villi Bonaca, w której znajdują się 
2 apartamenty na parterze i 2 na piętrze. We wszystkich apartamentach możliwość dostępu do 
Wi-Fi BEZPŁATNIE.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością doku-
pienia na miejscu śniadań, obiadów lub kola-
cji - śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje 
wybór z  4 menu.
PLAŻA  żwirowa, około 300 - 350 m. 
SPORT I ROZRYWKA  betonowe korty teni-
sowe, tenis stołowy, minigolf, boisko do gier 
zespołowych BEZPŁATNE, plac zabaw przy 
letnim tarasie, sporty wodne zgodnie z lokal-
ną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE   
w terminie od 26.6 do 11.9. klimatyzacja za 
opłatą około 4 EUR/dzień, parking w bezpo-
średnim sąsiedztwie apartamentów za opła-
tą około 3 EUR/dzień - płatne na miejscu. Na 
wyposażeniu apartamentów nie ma ręczni-
ków. Opłata klimatyczna około 1,5 EUR/oso-
ba/dzień - płatna na miejscu. Sprzątnie koń-
cowe za dodatkową opłatą około 10 EUR/
apartament/pobyt - płatne na miejscu. Za-
kwaterowanie możliwe od godziny 16:00, wy-
kwaterowanie do godziny 10:00. Rezydent nie 
dojeżdża do obiektu - kontakt telefoniczny.
CENA ZAWIERA  nocleg, zużycie wody i 
energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, 
pościel 1x tydzień, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpie-
czenie KL i  NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i  lotniczych w  cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na za-
pytanie możliwy pobyt z psem za dodatkowa 
opłatą około 7 EUR/dzień –  płatne na miejscu.

Apartamenty Bonaca  
CHORWACJA – Zaton CHORWACJA –  Klek /Bol

Hotel Bluesun Elaphusa  

POŁOŻENIE  nowoczesny hotel otoczony laskiem sosnowym, około 700 m 
od  centrum miasteczka Bol.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  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 dostawki. Typ 2(+2) SU - 
pokój 2-osobowy z rozkładana sofą (130x200) odpowiednią dla dziecka do 
12  lat lub 2 dzieci do 10 lat. 
WYŻYWIENIE  śniadania, 2 posiłki – w  formie bufetu.
PLAŻA  drobny żwirek, około 100  m, 
odpowiednia dla dzieci, prysznice na 
plaży, leżaki i parasole na plaży za 
opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
i wewnętrzny basen z morską wodą, 
basen dla dzieci, wellness - sau-
na, masaże, jacuzzi, solarium, ae-
robik, fitness, boisko do  gier ze-
społowych, plac zabaw, animacje dla 
dzieci i dorosłych, korty tenisowe, te-
nis stołowy, możliwość wypożyczenia 
rowerów i skuterów, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE   
około 400 m od hotelu znajduje się 
słynna żwirowa plaża Zlatni Rat. 
Do  obiadokolacji wymagany jest od-
powiedni ubiór (mężczyźni - długie 
spodnie). Parking BEZPŁATNY. 
CENA ZAWIERA  nocleg, śniada-
nia/2 posiłki, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie 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  ubez-
pieczenia od kosztów rezygnac-
ji. Na  zapytanie łóżeczko dziecięce 
za dodatkową opłatą około 10 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

•  Spokojna okolica
•  Piękne widoki

 

 Apartamenty dla 4 – 5 os. 
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: możliwość 
wykupienia: śniadań, obiadów, 
kolacji

  Zakwaterowanie: 4 i więcej 
nocy (codziennie)

    Autokar
 Dojazd własny

od 249 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-00901

•  Polecany  
dla wymagających

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko 
do 2 lat bez łóżka.

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 i więcej 
nocy (codziennie)

 
   Samolot: Ostrawa

    Autokar
 Dojazd własny

od 994 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0076E

–20 % do 1. 4.
–10 % do 1. 3.
–5 % do 1. 5.

Zniżka dotyczy pobytów w wybra-
nych terminach

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
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POŁOŻENIE  hotel typu pawilonowego i apartamenty**/**** – dwukon-
dygnacyjne pawilony, około 300 m od miasteczka Jelsa.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, aperitif bar, kantor, sejf, taras, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE HOTEL: typ 2(+1) M COMFORT - odnowione poko-
je 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, z oknem francuskim, 
z możliwością dostawki (pokoje z tarasem na zapytanie). Typ 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 posiada-
ją balkonu. Wszystkie pokoje wyposażone są w wentylator. 
APARTAMENTY: 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 apar-
tament wyposażony w  aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, te-
lefon, balkon lub taras. Apt. COMFORT ** mają wentylator. Apt. DELUXE 
****, są klimatyzowane, posiadają DVD, suszarkę do włosów, kuchenkę mi-
krofalową, ekspres do kawy. Apt. 2+2(+1) DELUXE dodatkowo wyposażony 
jest w pralkę i zmywarkę. 
WYŻYWIENIE HOTEL: 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia 
All Inclusive Light - 3 posiłki w formie bufetu, lokalne lane napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe w czasie podawania posiłków. APARTAMENTY: własne.
PLAŻA mała żwirowa, naturalna, płyty betonowe, około 150 m, pryszni-
ce na plaży.
SPORT I ROZRYWKA  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 za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE w budynku głównym znajduje się tylko 
restauracja, bar i siłownia
CENA ZAWIERA HOTEL: nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE LIGHT, opłatę 
klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lot-
niczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fundusz Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334). APARTAMENTY: 
nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia kuchni, pościel 
1x tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W pr-
zypadku 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 HOTEL: usług All Inclusive Light oraz ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za do-
datkową opłatą około 3 EUR/dzień, możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 8 EUR/dzień.APARTAMENTY: śniadań, obiadów, kolacji oraz 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za 
dodatkową opłatą około 3 EUR/dzień, możliwy pobyt z małym psem za do-
datkową opłatą około 8 EUR/dzień.

Hotel i Apartamenty Adriatiq Fontana Resort /

CHORWACJA – Jelsa

• W pobliżu plaży
• All inclusive za  
   dopłatą
• Animacje dla dzieci

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.+ 2. dziecko 
do 6 lat bez łóżka

   Studia dla 2 – 3 os. + dziecko 
 do 2  lat bez łóżka 
Apartamenty dla 4 – 7 os. 
+  dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne/2 posiłki, 
możliwość dokupienia all inclu-
sive light

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

 
  Samolot: Ostrawa

   Autokar
 Dojazd własny

od 505 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE 

HR-0155F HR-01551

–20% do 30. 11.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Dodatkowa zniżka 3% na pobyty 
min. 10 nocy, w wybranych  
terminach, w hotelu
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Hotel Lavanda

CHORWACJA – Peterčane/Zadar

Hotel Hvar

CHORWACJA – Jelsa/Stari Grad

POŁOŻENIE na łagodnym wzgórzu, otoczony zielenią około 500 metrów od mias-
teczka Jelsa.
WYPOSAŻENIE I USŁUG 204 pokoje, klimatyzowana restauracja, restauracja pla-
żowa, aperitif bar, salon kosmetyczny, kantor, sejf na recepcji za opłatą, Wi-Fi na recep-
cji BEZPŁATNE, winda, sala TV, dancing na tarasie, parking.
ZAKWATEROWANIE pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, telefon, sus-
zarka do włosów, Wi-Fi BEZPŁATNE, wentylator, niektóre pokoje z możliwością dosta-
wki. Klimatyzacja za opłatą –  na zapytanie. 
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 lanych napoi alkoholowych i bezalkoholowych od 10:00 
do 23:00 w barze przy basenie, 1x w tygodniu kolacja dalmatyńska.
PLAŻA żwirowa, naturalnie kamienis-
ta, piaszczysta około 100 – 150 m, prysz-
nice na plaży, leżaki i parasole na  plaży 
za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny ba-
sen z morską wodą, wewnętrzny basen 
z  morską wodą (nieczynny w terminie 15. 
6. – 15. 9.), masaże, fitness BEZPŁATNIE, 
korty tenisowe, tenis stołowy, minigolf za 
opłatą, boisko sportowe, aerobik, anima-
cje dla dzieci od 15. 6. do 15. 9. możliwość 
wypożyczenia rowerów, 2x  w  tygodniu 
program wieczorny.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE
leżaki i parasole przy basenie BEZPŁAT-
NIE (ograniczona ilość). Rezydent nie do-
jeżdża do obiektu – kontakt  
telefoniczny. 
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/ 
usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimaty-
czną, ubezpieczenie na wypadek niewy-
płacalności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wlic-
zona jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z  ustawą (Dz. 
U  z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji. Na  zapy-
tanie: klimatyzacja za dodatkowa opłatą 
– płatna w BPTF, łóżeczko dziecięce za 
dodatkową opłatą około 3  EUR/dzień – 
płatne na miejscu. Możliwy pobyt z psem 
za dodatkową opłatą około 8 EUR/dzień 
– płatne na miejscu.

POŁOŻENIE hotel i budynek boczny położone są około 800 m od centrum 
Stari Grad, w pobliżu hotelu Arkada.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, sejf, taras, Wi-Fi przy 
basenie i lobby barze BEZPŁATNE, winda w hotelu, parking.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 1 i 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, niektóre z możliwością dostawki. Klima-
tyzowany pokój 2+2 - dwie sypialnie 2-osobowe, wspólny prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon. Pokój Economy i 2+2 znajdują się w głó-
wnym budynku, pokoje Superior znajdują się zarówno w budynku głównym 
jak i w budynku bocznym, pokoje Classic znajdują się w budynku bocznym. 
WYŻYWIENIE śniadania w formie bufetu z możliwością dokupienia 
obiadokolacji. 
PLAŻA naturalna, kamienista, płyty 
betonowe, żwirowa, około 50 m, prysz-
nice na plaży, leżaki i parasole na pla-
ży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen ze słodką wodą, zewnętrzny 
basen dla dzieci, minigolf, tenis, tenis 
stołowy, boisko do gier zespołowych, 
fitness, plac zabaw, możliwość wy-
pożyczenia skuterów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
leżaki i parasole przy basenie BEZ-
PŁATNIE (ograniczona ilość). Rezy-
dent nie dojeżdża do obiektu – kon-
takt telefoniczny. 
CENA ZAWIERA nocleg, śniada-
nia, opłatę klimatyczną, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalnoś-
ci, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i  lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r  poz. 187 
i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  
obiadokolacji oraz ubezpieczenia 
od  kosztów rezygnacji. Na zapyta-
nie łóżeczko dziecięce za dodatko-
wa opłatą około 5 EUR/dzień - płat-
ne na  miejscu.

•  Wśród zieleni
•  Program animacyjny

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.+ dziecko 
do 12 lat bez łóżka.

  Wyżywienie: 2 posiłki/ 
all inclusive

 Zakwaterowanie: 5 i więcej 
          nocy (codziennie)
 

   Autokar
 Dojazd własny

od 1095 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0073H

•  Blisko plaży
•  Rodzinne pokoje

 

 Pokoje dla 1 – 4 os. 
+ dziecko do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: sniadania,  
możliwość wykupienia 
2 posiłków

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

   Autokar
 Dojazd własny

od 823 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 14 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0072L

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.
–5 % do 31. 3.

–15% do 31. 12.
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CHORWACJA – Trpanj

Hotel Faraon

POŁOŻENIE przy pięknej, żwirowej plaży na półwyspie Peljesac w 
miasteczku Trpanj.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, bar przy 
basenie, sala TV, sala konferencyjna, sejf za  opłatą, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, hotel nie ma windy.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, te lefon, suszarka  
do włosów, balkon, z możliwością dostawki (odpowiednia dla dzieci 
do 12 lat). Pokój PREM jest bardziej przestronny, nowocześnie wy-
posażony, położony w budynku najbliżej morza. Pokój oznaczony B 
znajduje 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 wielu schodach. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu. Usługi ALL INCLUSIVE 
– 3  posiłki w formie bufetu, popołudniowe przekąski, kawa, herba-
ta, ciastka od 16:00 do 17:00, w barze all inclusive przy basenie kon-
sumpcja lokalnych lanych napoi bezalkoholowych i alkoholowych od 
10:00 do 23:00.
PLAŻA żwirowa, około 30 m, stopniowe zejście do wody, opowiednia 
dla dzieci, prysznice na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen i basen dla dzieci ze 
słodką wodą, tenis stołowy, aerobik, możliwość wypożyczenia rowe-
rów i kajaków.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE All Inclusive obejmuje również: 
leżaki i parasole przy basenie (ograniczona ilość), animacje dla dzie-
ci i dorosłych, 2x w tygodniu muzyka na żywo. Parking przy hote-
lu (ograniczona liczba miejsc) około 5 EUR/dzień. Parking public-
zny około 200 m od hotelu - BEZPŁATNY. Klienci z transportem 
autokarowym i lotniczym wsiadają i wysiadają 200 m od hote-
lu, należy zabrać bagaże i przejść do recepcji. Opłata klimatyczna 
około 1,5 EUR/os/dzień - płatna na miejscu.
UWAGA transport z miejscowości Gradac na Płw.Peljesac odbywa 
się drogą lądową, NIE PROMEM.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki/ALL INCLUSIVE, 
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. Na zapytanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą 
około 5 EUR/ dzień, sejf na recepcji około 2 EUR/dzień,  
lodówka około 5 EUR/dzień – płatne na miejscu.

•  Cicha okolica
•  Piękna plaża
•  Pokoje rodzinne
•  Bezpośrednio przy 

plaży
•  Atrakcyjne zniżki  

dla dzieci
•  Z większości pokoi 

widok na morze
•  Animacje dla dzieci
•  Muzyka na żywo

 

  Pokoje Pro 2 – 4 os. + dziecko 
do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki/ 
all inclusive

  Zakwaterowanie: 7 i więcej 
nocy (sobota

   Autokar
 Dojazd własny

od 793 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0136F

–20% do 31. 12.
–15 % do 15. 2.
–10 % do 31. 3.
–5% do 30. 4.
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Hotel Orsan

CHORWACJA – Orebić

•  Polecany dla rodzin 
z  dziećmi

•  Piękna plaża
•  Świetna cena
• Cicha okolica
•  Przy plaży
•  Idealna baza  

wypadowa na wyspę 
Korcula

•  Okolica zachęcająca 
do spacerów

 

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka.

  Wyżywienie: 2 posiłki/ 
all inclusive light

  Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 
(sobota)

 
  Autokar
  Dojazd własny

od 908 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR – 0069O

POŁOŻENIE w urokliwej zatoce, około 1 km od centrum  
miejscowości Orebić.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, taras, sejf  
na recepcji, parking BEZPŁATNY, winda, Wi-Fi BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, LCD TV-SAT, telefon, balkon, Wi-Fi, z możliwością  
dostawki. Większość pokoi BM oferuje piękny widok na morze i mury 
starego miasta Korcula.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, do obiadokolacji lokalne la-
ne napoje alkoholowe - wino, piwo i napoje bezalkoholowe. 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 I ROZRYWKA zewnętrzny basen z wodą morską, sporty 
wodne zgodne z lokalną ofertą, plac zabaw, w pobliżu korty teniso-
we, siatkówka plażowa.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE leżaki i parasole przy basenie 
BEZPŁATNIE (ograniczona ilość), na plaży za opłatą. Opłata klima-
tyczna ok. 1,5 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. Na zapytanie lo-
dówka za dodatkową opłatą około 40 HRK/dzień - płatna na miej-
scu.
UWAGA transport z miejscowości Gradac na Płw. Peljesac odbywa 
się drogą lądową, NIE PROMEM.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/usługi ALL INCLUSIVE Light, 
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. ˝

–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Hotel, Budynek Boczny i Villa Bellevue

CHORWACJA – Orebić 

POŁOŻENIE odnowiony kompleks składający się z hotelu, 4 budyn-
ków bocznych i villi, w spokojnej okolicy, około 800 m na zachód od 
Orebić.
WYPOSAŻENIE I USŁUG w budynku głównym klimatyzowana re-
stauracja z tarasem (dla Gości hotelu i villi), restauracja Rondela z ta-
rasem (dla Gości budynku bocznego), "Piano" bar z tarasem, kantor, 
sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE, winda (w Hotelu), parking BEZPŁATNY. 
ZAKWATEROWANIE HOTEL: nowoczesne, klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, LCD TV-SAT, 
telefon, minibar, sejf, niektóre z balkonem, z możliwością dostaw-
ki. Pokoje 2(+2) – pokój 2osobowy z rozkładaną sofą odpowiednią 
dla 2 dzieci do 14 lat. BUDYNKI BOCZNE: odnowione, nowoczesne, 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, suszar-
ka do włosów, TV-SAT, telefon, balkon, Wi-Fi, z możliwością dostaw-
ki (rozkładany fotel – łóżko turystyczne). Pokój 2+2 BM – dwie sy-
pialnie 2-osobowe dla 2 dorosłych i  2  dzieci do 14 lat.  Z budynku 
bocznego nie ma bezpośredniego widoku na morze ze  względu na 
roślinność. VILLA nowoczesne klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wnnaWC, telefon, TV-SAT, ekspres do kawy, kuchenka mi-
krofalowa, suszarka do włosów, sejf, balkon lub taras, z  możliwoś-
cią aż 2 dostawek (rozkładana sofa). Pokój 4(+1) BM – dwie sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny z  rozkładaną sofą. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, usługi ALL INCLUSIVE 
Light – pełne wyżywienie w formie bufetu. Do obiadu i kolacji – lokal-
ne lane napoje: piwo, wino, woda, sok. Goście hotelu i villi spożywa-
ją posiłki w  restauracji głównej, goście budynków bocznych w restau-
racji Rondela. 
PLAŻA żwirowa, kamienista, około 30 metrów, odpowiednia dla 
dzieci, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, korty tenisowe, tenis stołowy, plac zabaw, animacje, boisko 
do  gier zespołowych.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE leżaki i parasole przy basenie BEZ-
PŁATNIE (ograniczona ilość), na plaży z opłatą. Opłata klimatyczna 
ok. 1,5 EUR/os./dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/ALL INCLUSIVE Light, 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 BEZPŁATNIE.

•   Świetna cena

•   Polecany dla rodzin 
z  dziećmi

•  Blisko centrum

• Cicha okolica

•  Przy plaży
•   Idealna baza wypado-

wa na wycieczki  
do Dubrovnika

 

  Pokoje dla 2 – 5 os.+ dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki/ 
all inclusive light

 
  Zakwaterowanie:  7 i więcej 

nocy (codziennie)
 

  Autokar 
  Dojazd własny

od 1154 PLN 
os. / dojazd własny / 7 nocy 

  Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR – 0069L, I, B

–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Hotel Bellevue

Budynek boczny Bellevue

Vily Bellevue
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Hotel Marko Polo

CHORWACJA – Korcula 

Hotel Port 9

POŁOŻENIE  nowoczesny hotel, z niepowtarzalnym widokiem na renesansowe 
miasto Korcula, około 500 m od zabytkowego centrum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  klimatyzowana restauracja, restauracja à la carte,  
lobby bar, bar przy basenie, kantor, przechowalnia rowerów, taras, parking  
za opłatą około 8 EUR/dzień.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
TV-SAT, telefon, minibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, suszarka do włosów, balkon 
francuski, z możliwością dostawki. Pokoje oznaczone SU są bardziej przestron-
ne. Pokój 2(+2) J.SUITE – znajduje się na piętrze, sypialnia 2osobowa, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą. 
WYŻYWIENIE  2 posiłki – w formie bufetu. 
PLAŻA  żwirowa, kamienista, około 50 m, prysznice na plaży.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny 
basen, basen dla dzieci, centrum wel-
lness – wewnętrzny basen ze słodką 
wodą (nieczynny w lipcu i sierpniu), 
sauna fińska i turecka, jacuzzi, masa-
że, fitness, w pobliżu: korty tenisowe, 
minigolf, tenis stołowy, sporty wodne, 
możliwość wypożyczenia rowerów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄ-
CE  opłata klimatyczna około 
1, 5 EUR/os/dzień –  płatna na miej-
scu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania / 
2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych  
w cenę wliczona jest obowiązkową 
dpłata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i  1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji. Na zapytanie łóżeczko dziecię-
ce – BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z 
małym psem (do 15 kg) za dodatko-
wą opłatą około 15 EUR/dzień – płat-
ne na miejscu.

• Blisko plaży i centrum

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub więcej 
nocy (codziennie)

   Autokar
 Dojazd własny

od 1 001 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0078M

POŁOŻENIE  odnowiony hotel (dawniej Bon Repos), hotel typu pawilonowego 
położony w otoczeniu zieleni, około 2 km od starego miasta Korcula.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  2 restauracje - bufet, restauracja à la carte, tawer-
na, bar na plaży, snack bar, lobby bar, Wi-Fi BEZPŁATNE, taras, kantor, bankomat, 
winda we wszystkich pawilonach, parking za opłatą około 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 po-
kój 2-osobowy, z możliwością dostawki, francuski balkon. Pokój 2(+2) FAMILY B -  
dwie sypialnie 2-osobowe, każda z własna łazienką, pokój dzienny. Typ 2(+2) JU-
NIOR SUITE B - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. 
WYŻYWIENIE  śniadania, 2 posiłki – w formie bufetu.
PLAŻA  kamienista, żwirowa, płyty be-
tonowe, około 150 m, prysznice na pla-
ży, leżaki i parasole na plaży za opłatą 
około 6 EUR/szt.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrz-
ny basen ze słodką wodą, 2x basen 
z wodą morską, plac zabaw, fitness, 
animacje, tenis stołowy, korty teni-
sowe, minigolf, możliwość wypoży-
czenia rowerów, szkoła nurkowania, 
ścianka wspinaczkowa dla dzieci, mi-
ni ogród botaniczny. Leżaki i paraso-
le przy basenie BEZPŁATNIE (ograni-
czona ilość).
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE   
opłata klimatyczna około 1, 5 EUR/os/
dzień – płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania/2 
posiłki, ubezpieczenie na wypadek nie-
wypłacalności, obowiązkowe ubezpie-
czenie KL i NNW+CP. W  przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie możliwy pobyt z małym 
psem (do 15 kg) za dodatkową opłatą 
około 15 EUR/dzień, łóżeczko dziecię-
ce – BEZPŁATNE.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.

Zniżki nie dotyczą zakwaterowania 
w pokoju Best Price

•  Rodzinne pokoje
•  Wśród zieleni

 

   Pokoje dla 2 – 4 os. + dziecko           
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 i więcej 
nocy (codziennie)

   Autokar
 Dojazd własny

od 1 137 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 7 lat  
BEZPŁATNIE w pokoju 2(+1)

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-00781
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POŁOŻENIE rodzinny hotel, znany ze śródziemnomorskiej architektu-
ry i budynek boczny typu pawilonowego, w jednej z najpiękniejszych zatok 
półwyspu Lapad, około 4 km od centrum Dubrownika.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja w Hotelu Komodor 
(położona powyżej plaży), aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, Wi-Fi na recepcji 
BEZPŁATNE, winda w hotelu, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE HOTEL: klimatyzowane pokoje 1,2- osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, suszarka do włosów, z możliwością 
dostawki. BUDYNEK BOCZNY: klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, telefon, TV SAT, Wi-Fi.
WYŻYWIENIE HOTEL 2 posiłki w 
formie bufetu.  
BUDYNEK BOCZNY: śniadania w 
formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe, 
około 50 m, prysznice na plaży, 
leżaki i parasole na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA przy ho-
telu Komodor zewnętrzny bas-
en ze słodką wodą, w pobliżu: korty 
tenisowe, możliwość wypożyczenia 
rowerów, sporty wodne zgodnie z 
lokalną ofertą. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/
os/dzień - płatna na miejscu. 
CENA ZAWIERA nocleg, 
śniadania/2 posiłki, ubezpiec-
zenie na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wlic-
zona jest obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie  
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187  
i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 
ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.

CHORWACJA – Sv. Filip  i JakovCHORWACJA – Dubrownik

Hotel Uvala

POŁOŻENIE luksusowy hotel w jednej z najpiękniejszych zatok na półwyspie 
Lapad, około 4 km na północ od centrum Dubrownika.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, aperitif bar, kawiarnia, taras, sala 
konferencyjna, kantor, sejf, sala TV, winda, parking.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, telefon, minibar, sejf, suszarka do włosów, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, z możliwością dostawki.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA żwirowa, piaszczysta, płyty betonowe, około 50 m.
SPORT I ROZRYWKA Wellness & 
Spa – wewnętrzny i zewnętrzny ba-
sen ze słodką wodą, leżaki i paraso-
le przy basenie (ograniczona ilość), 
masaże, jacuzzi, infrasauna, aroma-
terapia, fitness, solarium. W pobliżu: 
korty tenisowe, możliwość wypoży-
czenia skuterów i rowerów, sporty 
wodne zgodnie 
z lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄ-
CE opłata klimatyczna ok. 1, 5 EUR/
osoba/dzień – płatna na  miejscu.  
Parking za opłatą – płatne na miejs-
cu. Rezydent BPTF nie dojeżdża do 
Dubrownika (kontakt telefoniczny).
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w  
cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i 1334). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 
ubezpieczenia od kosztów rezyg-
nacji.

• Polecamy dla par 
• Świetne wyżywienie
•  Historyczne centrum 

Dubrownika na  
wyciągnięcie ręki

 

 Pokoje dla 2-3 os. + dziecko 
do  2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

 Zakwaterowanie: 3 i więcej 
nocy (codziennie)

 Dojazd własny

od 1 768 PLN
os. / dojazd własny / 7 nocy

  Dziecko do 2 lat  
BEZPŁATNIE  

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0082U

–10% do 29. 2.

•  Historyczne centrum 
Dubrownika na  
wyciągnięcie ręki

•  Blisko plaży 

 

  Pokoje dla 1-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania /  
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 lub  
więcej nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 1214 PLN
os./dojazd własny/7 nocy 

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE  

HR-0082K                   HR-0082R

Hotel i budynek boczny Komodor /

–10 % do 29. 2.

Dodatkowa zniżka 5%  
na pobyty min. 8 nocy

pokój w budynku bocznym
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POŁOŻENIE nowoczesny ośrodek, usytuowany na półwyspie Babin Kuk, 
około 6 km od starego miasta Dubrownik. Hotel znany jest jako najlepszy  
hotel biznesowy w Chorwacji.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja a la carte, lobby bar, bar przy basenie, 
kantor, sklepy, kawiarenka internetowa, Wi-Fi, sala konferencyjna dla 1200 
osób + 7 mniejszych sal, parking za opłatą około 6 EUR/dzień.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, minibar, telefon, sejf, suszarka do włosów, Wi-Fi, z możliwością 
dostawki. Klimatyzowany pokój 2(+2) FAMILY - około 50 m2 - dwie sypialnie 
2-osobowe, połączone drzwiami, odpowiednie dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 12 
lat lub 3 dorosłych.  
Pokój zorientowany jest na park.
WYŻYWIENIE śniadania lub 2 posiłki 
w formie bufetu.
PLAŻA naturalnie kamienista, 
żwirowa i płyty betonowe, około 
250 m.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
i wewnętrzny basen ze słodką wodą, 
zewnętrzny basen dla dzieci, well-
ness: masaże, sauna, fitness, aerobik, 
w pobliżu: korty tenisowe, centrum 
nurkowania, sporty wodne, leżaki i 
parasole przy basenie BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość).
CENA ZAWIERA 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 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 
- płatne na miejscu.

CHORWACJA – Dubrovnik / Cavtat 

Hotel Croatia

POŁOŻENIE  w malowniczej zatoce, pośród lasku sosnowego, z widokiem  
na miasto Cavtat, około 20 km na południe od Dubrownika.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, restauracja steak house, aperitif bar, 
snack bar, sala konferencyjna, salon fryzjerski i kosmetyczny, taras, winda, 
sklepy, parking, Wi-Fi BEZPŁATNE. 
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV-SAT, telefon, minibar, suszarka do włosów, sejf, łącze internetowe, 
balkon. Pokoje CITY zorientowane są na miasto, pokoje DELUXE zorientowa-
ne 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 I ROZRYWKA  zewnętrzny i 
wewnętrzny basen z morską wodą, ba-
sen dla dzieci, tenis stołowy, sauna, fit-
ness, masaże, siatkówka plażowa, plac 
zabaw, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
dla Klientów BEZPŁATNIE: sauna,  
fitness, leżaki i parasole przy basenie 
(ograniczona ilość), mini klub dla dzieci 
od 5 do 12 lat z obiadem (menu dzieci-
ęce). Opłata klimatyczna około 3 EUR/
os./dzień – płatna na miejscu.  
Rezydent nie dojeżdża do obiektu 
–  kontakt telefoniczny. 
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wlic-
zona jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  
od kosztów rezygnacji.

•  Polecany dla wyma-
gających 

•  W pobliżu plaża FKK

 

  Pokoje dla 1-3 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: 2 posiłki

 Zakwaterowanie: 3 lub więcej   
nocy (codziennie)

  Dojazd własny 

od 1738 PLN
os./dojazd własny/7 nocy 

  Dziecko do 7 lat 
         BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0213C

–10 % do 29. 2.

•  Polecany dla  
wymagających 

•  Piękna okolica
•  Świetne wyżywienie 

 

 Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie: śniadania / 2 
posiłki

  Zakwaterowanie: 4 lub więcej 
nocy (codziennie)

  Dojazd własny

od 1383 PLN
os./dojazd własny/7 nocy 

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0185U

Hotel Valamar Lacroma
–10% do 31. 1.
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Czarnogóra to jedyny kraj, który łączy 
piękne piaszczyste plaże, wspaniałą 
przyrodę i ludzi, którzy z tych atutów tworzą 
wspaniałe wakacje nad Adriatykiem. 

Najpopularniesze miejscowości 
wypoczynkowe: Budva, Becici, Petrovac, 
Buljarica, Sutomore, Bar, Dobra Voda, Kruce, 
Ulcinj. 

CZARNOGÓRA HIT SEZONU 2020! 

Wczasy lotnicze z Ostrawy (CZ) 

Wczasy autokarowe

Animacje dla dzieci i dorosłych 

Wczasy dla seniorów 

Czarnogóra położona jest pomiędzy Chorwacją i Albanią. Graniczy ró-
wnież z Bośnią, Serbią i Kosowem. Powierzchnia Czarnogóry to jedynie 
14 tys. km2, ale ten mały obszar zawiera mnóstwo pięknej przyrody oraz 
idealnych miejsc wypoczynku. Jedną z najpiękniejszych części Czarno-
góry, zwaną fiordami południa, jest Zatoka Kotorska, której piękno za-
piera dech w piersiach. Średnie temperatury powietrza w sezonie to 25-
30 stopni.
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POŁOŻENIE  dawniej Hotel Tatjana, w pobliżu słynnego kurortu turystycznego 
Slovenska Plaza, w mieszkalnej dzielnicy Budvy.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  recepcja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, zewnętrzny ba-
sen ze  słodką wodą, parking przy ho-
telu BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane 
pokoje 2, 3-osobowe, balkon lub taras, 
niektóre z możliwością dostawki, prysz-
nic/wanna, WC, TV SAT, lodówka.
WYŻYWIENIE  śniadania w formie 
bufetu, możliwość indywidualnego 
dokupienia obiadokolacji na miejscu 
w hotelowej restauracji lub w jednej z 
pobliskich restauracji.
PLAŻA  piaszczysto-żwirowa pla-
ża (Slovenska Plaža), około 700 m, 
leżaki i parasole na plaży za opłatą. W 
dalszej okolicy znajdują się inne pięk-
ne plaże, do których można łatwo do-
trzeć pieszo lub komunikacją miejską 
(Bečiči, Jaz, Sveti Stefan). Plaża Mo-
gren jest płatna (wstęp i serwis pla-
żowy). 
SPORT I ROZRYWKA  w pobliżu ho-
telu znajduje się centrum Budvy i pro-
menada, która oferuje szeroki zakres 
programów rozrywkowych, koncertów, 
dyskotek, zajęć sportowych i rozryw-
kowych.
UWAGA  opłata klimatyczna i rejestra-
cyjna około 1,5 EUR/os./dzień – płatne 
na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie 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.

POŁOŻENIE  kompleks został zbudowany jako małe miasteczko hotelowe z własnymi 
uliczkami, otoczone różnego rodzaju apar-
tamentami. Kompleks hotelowy położony 
jest w malowniczej zatoce, około 500 m na 
południe od starożytnego miasta Budva. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI kilka restaurac-
ji, bary, kawiarnie, sklepy, dancing na tarasie, 
parking za opłata, Wi-Fi BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane po-
koje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, TV, 
telefon, suszarka do włosów, minibar, niek-
tóre z balkonem. Apt. 2(+2)  klimatyzowa-
ny, 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 wykupienia 
ALL INCLUSIVE – 3 posiłki w formie bufetu, 
lokalne lane napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe od 10:00 do 23:00. 
PLAŻA  2 km długa piaszczysto-żwirowa, 
odpowiednia dla dzieci, około 150 metrów 
od kompleksu.
SPORT I ROZRYWKA w komplek-
sie – 2 baseny z wodą morską (baseny 
ze  zjeżdżalniami tylko dla klientów zak-
waterowanych w 4*), korty tenisowe, tenis 
stołowy, boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, animacje, sporty wodne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  po-
byt odpowiedni dla wszystkich grup wie-
kowych. Młodzież może korzystać z boga-
tego życia nocnego, dorośli mogą wybierać 
z szerokiej oferty restauracji, sklepów i za-
bawy, dla osób starszych bliska odległość 
do plaży i możliwość wyboru z szerokiej 
oferty wycieczek fakultatywnych po Czar-
nogórze. Parking za opłatą około 4 EUR/
dzień – płatny na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki/All 
Inclusive, opłatę klimatyczną, ubezpiecze-
nie na wypadek niewypłacalności, obow-
iązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W pr-

Kompleks Slovenska Plaza Hotel Skyprime (ex Tatjana)

CZARNOGÓRA – Budva

• Samolotem z Ostrawy
• Spokojna okolica
• Blisko promenady

   

 Pokoje:       

Wyżywienie: 2 posiłki 
śniadania

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 080 PLN*
os. / samolotem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 230 PLN*
os. / autokarem / 2 posiłki / 7 nocy

od 690 PLN*
os. / dojazd własny / 2 posiłki / 
7  nocy

Dziecko do 11 lat  
pobyt BEZPŁATNY

  
*   cena po najwyższej 

zniżce
    ME-0065T

• Samolotem z Ostrawy
• Hotel w wyjątkowym 

stylu
• Animacje dla dzieci

     

 

 Pokoje:       

Wyżywienie: 2/3 posiłki /  
all inclusive

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 400 PLN*
os. / samolotem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 760 PLN*
os. / autokarem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 270 PLN*
os. / dojazd własny / 2 posiłki / 
7 nocy

ZNIŻKA dla dziecka 
do 11 lat

  
*    cena po najwyższej 

zniżce 
   ME-0003P
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CHORVATSKO – Budva / Budva 
Villa El Mar GardenHotel Mediteran

POŁOŻENIE  w centrum malowniczego kurortu Petrovac na Moru, w małej 
zatoce chronionej przez wysokie góry przed wpływami lądowymi. Krajobraz 
górskiego masywu nadaje temu miejscu wyjątkową atmosferę.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  recepc-
ja, restauracja, Wi-Fi, parking BEZ-
PŁATNY.
ZAKWATEROWANIE  mniejsze, kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe 
z możliwością dostawki, prysznic/
wanna, WC, TV SAT, lodówka, balkon. 
WYŻYWIENIE  2 posiłki – śniadania 
w formie bufetu, obiadokolacje  
wybór   2  menu.
PLAŻA  piaszczysto-żwirowa, 150 m 
od villi, leżaki i parasole za opłatą. 
W  pobliżu znajdują się dwie inne  
popularne plaże – plaża Kraljičina 
i  plaża Lučica.
SPORT I ROZRYWKA możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
UWAGA  opłata klimatyczna i rejestra-
cyjna około 1, 5 EUR/os./dzień – płatne 
na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie 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.

CZARNOGÓRA – Becici / Petrovac

• Samolotem z Ostrawy
• Aquapark 

w  kompleksie
• Polecany dla rodzin 

z  dziećmi

    

    

 Pokoje:       

Wyżywienie: All Inclusive

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 3 085 PLN*
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

od 2 445 PLN*
os. / autokarem / all inclusive / 
7 nocy

od 1 950 PLN*
os. / dojazd własny / all inclusive / 
7 nocy

ZNIŻKA dla dziecka 
do 11 lat

  
*   cena po najwyższej 

zniżce
   ME-0003P

POŁOŻENIE  luksusowy hotel w samym 
centrum Bečić, połączony z Budvą nadmor-
ską promenadą o długości około 1, 5 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  kilka re-
stauracji, restauracja plażowa, bary, ka-
wiarnia, dancing na tarasie, sejf, sala 
konferencyjna, salon kosmetyczny, sa-
lon fryzjerski, apteka, płatny strzeżony 
parking przy hotelu.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowa-
ne pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, LCD TV, telefon, suszarka do 
włosów, sejf, minibar, Wi-Fi, niektóre  
z możliwością dostawki i balkonem. 
WYŻYWIENIE  śniadania/2 posiłki 
– w  formie bufetu. Usługi ALL INCLU-
SIVE – 3 posiłki w formie bufetu, kon-
sumpcja lokalnych lanych napoi alko-
holowych 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 I ROZRYWKA  wewnętrz-
ny i  zewnętrzny basen ze słodką wodą, 
leżaki i parasole przy basenie BEZPŁAT-
NE (ograniczona ilość), basen dla dzie-
ci, w pobliżu: korty tenisowe, możliwość 
wypożyczenia rowerów, sporty wodne, 
aquapark (otwarty 15. 6. – 15. 9.). Wstęp 
do aquaparku dla gości hotelowych w 
podanym terminie BEZPŁATNY.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opła-
ta klimatyczna i rejestracyjna około 
1, 5 EUR/os/dzień – płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2/3 posiłki/
All Inclusive, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypad-
ku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i  1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  ubezpiec-
zenia od kosztów rezygnacji. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce za opłatą około 
5 EUR/dzień – płatne na miejscu.

• Samolotem z Ostrawy
• Spokojna okolica
• Hit sezonu 2019
• Bogata oferta  

sportowa

   

 Pokoje:       

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 160 PLN*
os. / samolotem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 490 PLN*
os. / autokarem / 2 posiłki / 7 nocy

od 980 PLN*
os. / dojazd własny / 2 posiłki / 
7 nocy

Dziecko do 11 lat  
pobyt BEZPŁATNY

  
*   cena po najwyższej 

zniżce
   ME-0066E



105Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.czRezerwujcie:   33 47 28 008 | www.vitkovicetours.pl  

POŁOŻENIE  w pobliżu pięknej, prawie 2 km piaszczysto – żwirowej plaży.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  parking 50 m od villi BEZPŁATNY, Wi-Fi, restauracja, pr-
zy  promenadzie liczne sklepy, restaurac-
je, bary, dyskoteki. 
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane po-
koje 2,3-osobowe, taras lub balkon, aneks 
kuchenny (kuchenka, zlew, podstawowe 
przybory, czajnik elektryczny), lodówka, 
prysznic/wanna, WC, TV.
WYŻYWIENIE  2 posiłki – śniadania wy-
bór z 4 menu, obiadokolacje wybór z 
3 menu. Śniadanie: wybór z 4 menu – op-
cja na słodko lub na słono (angielskie śni-
adanie z warzywami; jajecznica z warzy-
wami; tosty: ser, szynka, salami, masło, 
warzywa; słodkie naleśniki). Bufet śnia-
daniowy: musli, płatki kukurydziane, jo-
gurt, mleko, chleb, kawa, herbata, sok, 
woda. Obiadokolacja: wybór 3  menu – 
wybór z dań lokalnych, środkowoeuropej-
skich i  wegetariańskich – obiadokolacja 
4 – daniowa (zupa, danie główne, sałat-
ka i deser).
PLAŻA  piaszczysto-żwirowa, około 
150 m od villi, leżaki i parasole na  pla-
ży za opłatą. (2xleżak i parasol około 10 
EUR/dzień).
SPORT I ROZRYWKA  sporty wodne na 
plaży za opłatą, bogata oferta kulturalna i 
sportowa na promenadzie i w miejscowoś-
ci Sutomore.
UWAGA  opłata klimatyczna i opłata re-
jestracyjna około 1, 5 EUR/os/dzień  
– płatne na miejscu. Rezydent jest cze-
skojęzyczny.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalnoś-
ci, obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP. W przypadku wyjazdów autoka-
rowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r 
poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Villa PerovićHotel Korali +

POŁOŻENIE  bezpośrednio przy popu-
larnej plaży Sutomore o długości około 
1300 m, około 300 m od centrum. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  recepcja, lo-
bby, restauracja hotelowa z 2 tarasami, bar all 
inclusive, bar na plaży za opłatą, parking BEZ-
PŁATNY, sejf na recepcji za opłatą,  
Wi-Fi na  recepcji.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane, 
standardowe pokoje 2-osobowe z moż-
liwością dostawki, prysznic/wanna, WC, 
TV, balkon. 
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufe-
tu. ALL INCLUSIVE - w terminie od 10.6 do 
10.9 - 3 posiłki w formie bufetu, popołud-
niowa przekąska od 14:00 do 16:00 (słone 
przekąski), nieograniczona konsumpcja lo-
kalnych lanych napoi alkoholowych i bezal-
koholowych w barze All Inclusive od 12:00 
do 22:00.
PLAŻA  szeroka, piaszczysto-żwirowa, 
odpowiednia dla dzieci, bezpośrednio pr-
zy hotelu. Na plaży znajdują się prysznice 
ze słodką wodą, restauracje i bary. Atrak-
cje wodne dla dzieci i dorosłych za opłatą. 
Leżaki i parasole na plaży za  opłatą.
SPORT I ROZRYWKA  szeroka oferta za-
jęć sportowych i kulturalnych na prome-
nadzie i w centrum Sutomore, sporty wod-
ne na plaży za opłatą.
UWAGA  opłata klimatyczna i rejestracyj-
na około 1, 5 EUR/os./dzień - płatne na 
miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, ALL INCLU-
SIVE, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 
187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na 
zapytanie łóżeczko dziecięce - BEZPŁAT-
NIE.

CZARNOGÓRA – Sutomore

• Samolotem z Ostrawy
• Polecany dla rodzin 

z dziećmi
• Blisko promenady
• Bezpośrednio przy 

plaży

     

 Pokoje:             

Wyżywienie: 2 posiłki /All 
Inclusive

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 160 PLN*
os. / samolotem / all inclusive / 
7 nocy

od 1 500 PLN*
os. / autokarem / all inclusive / 
7 nocy

od 995 PLN*
os. / dojazd własny / all inclusive / 
7 nocy

Dziecko do 11 lat  
pobyt BEZPŁATNY

  
*   cena po najwyższej 

zniżce
    ME-0024K

• Samolotem z Ostrawy
• Spokojna okolica
• Hit sezonu 2019
• Blisko promenady

   

 Pokoje:       

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 080 PLN*
os. / samolotem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 400 PLN*
os. / autokarem / 2 posiłki / 7 nocy

od 895 PLN*
os. / dojazd własny / 2 posiłki / 
7  nocy

ZNIŻKA dla dziecka 
do 11 lat

  
*   cena po najwyższej 

zniżce
    ME-0071P
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CHORVATSKO – Sutomore / Sutomore

neptun klub utjeha i bulharica

|  DLA DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik  

•  Piłka i siatkówka plażowa

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne

•  Wybory boga Neptuna

|  DLA DZIECI
•  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

Czarnogóra – Utjeha

Hotel El Mar Club +

   All Inclusive

     Dojazd własny na 7 nocy 

    od 1124 PLN/OS 

Bajeczne 
wakacje!

KLUBY NEPTUNA
| ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY
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CHORVATSKO – Sutomore / Sutomore

POŁOŻENIE  w pobliżu słynnego turystycznego i zabytkowego miasta 
Ulcinj (10 km), a także pięknego miasta Bar (15 km).
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  recepcja, restauracja, bar z tarasem. 
ZAKWATEROWANIE   klimatyzowane pokoje 2-osobowe z moż-
liwością 3  dostawek, balkon, prysznic/wanna, WC, TV SAT, sejf, lodó-
wka, Wi-Fi, parking BEZPŁATNY.
WYŻYWIENIE  ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, nieogra-
niczona konsumpcja lokalnych lanych napoi alkoholowych i bezalko-
holowych od 12:00 do 20:00.
PLAŻA  płyty betonowe, około 50 m. Możliwość wypożyczenia w 
hotelu leżaków na plażę. W pobliżu obiektu znajdują się także ma-
łe żwirowe plaże, na które łatwo się dostać na piechotę, około 
150 – 400 m. W sezonie możliwość korzystania z pływającego molo.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen z morską wodą, tenis 
stołowy, boisko do gier zespołowych.
UWAGA  opłata klimatyczna i rejestracyjna około 1, 5 EUR/os./dzień 
– płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, ALL INCLUSIVE, 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).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CZARNOGÓRA – Utjeha

Hotel El Mar Club

• Samolotem z Ostrawy
• Polecany dla rodzin 

z dziećmi
• Program animacyjny

     

  

 Pokoje:            

Wyżywienie: All Inclusive

Zakwaterowanie: 7, 14 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 250 PLN*
os. / samolotem / all inclusive / 
7  nocy

od 1 570 PLN*
os. / autokarem / all inclusive / 
7  nocy

od 1 124 PLN*
os. / dojazd własny / all inclusive / 
7 nocy

2 dzieci do 11 lat  
pobyt BEZPŁATNY

  
*   cena po najwyższej 

zniżce
   ME-0067E
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CHORVATSKO – UtjehaCZARNOGÓRA – Buljarica

Komplex Armenko – Ponta Club

• Samolotem z Ostrawy
• Spokojna okolica
• Polecany dla rodzin 

z dziećmi
• Program animacyjny

    

 Pokoje:              
    

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 080 PLN*
os. / samolotem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 500 PLN*
os. / autokarem / 2 posiłki / 7 nocy

od 980 PLN*
os. / dojazd własny / 2 posiłki / 
7 nocy

ZNIŻKA dla dziecka  
do 11 lat

  
*   cena po najwyższej 

zniżce 
   ME-0069A

POŁOŻENIE  kompleks luksusowych villi Armenko i Hotel Ponta znajdują się 
450 m od 2 kilometrowej piaszczysto – żwirowej plaży. Plaża Buljarica znaj-
duje się pomiędzy dwoma pasmami górskimi Lovcen i Rumija. Buljarica znaj-
duje się w pobliżu pięknego zabytkowego miasta Petrovac na Moru, do które-
go prowadzi szlak górski o długości około 3 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUG  zewnętrzny podgrzewany basen, piękny 
ogród oliwny, Wi-Fi, parking BEZPŁATNY, leżaki i parasole przy base-
nie BEZPŁATNE, winda w Hotelu Ponta.  
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane 2 – 5-osobowe apartamenty z ta-
rasem, balkonem lub francuskim oknem, mini kuchnia, czajnik, TV, lodówką, 
prysznic/wanna, WC, Wi-Fi. Rodzinne 4, 5-osobowe apartamenty są to połą-
czone ze sobą pokoje.
WYŻYWIENIE  śniadanie lub 2 posiłki - śniadanie i kolacja w formie 
bufetu w Hotel Ponta.
PLAŻA  piaszczysto-żwirowa, około 450 m, leżaki i parasole za  opła-
tą. W pobliżu znajdują się również dwie inne piękne plaże Kraljičina i 
Lučica.
SPORT I ROZRYWKA  możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
CENA ZAWIERA  nocleg, 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 ustawą (Dz. U 
z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
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CHORVATSKO – Czarnogóra

Kompleks Ada Bojana Hotel Velká Pláž Ulcinj Club

POŁOŻENIE  na wyspie w delcie rzeki Bojana (most łączy wyspę z lądem). Wzdłuż 
rzeki Bojana znajdują się romantyczne restauracje. Ada Bojana jest także doskona-
łą bazą wypadową do odkrywania piękna 
Czarnogóry. Jest to kompleks także dla 
naturystów – dwie oddzielne plaże.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  recepcja, 
restauracja, aperitif bar, tereny spor-
towe, minimarket.
ZAKWATEROWANIE  Typ A – pokoje  
1, 2-osobowe z możliwością 2 dostawek, 
balkon lub taras, znajdują się w  parte-
rowych budynkach około 70 m od plaży, 
prysznic/wanna, WC, TV, klimatyzacja i lo-
dówka. Typ L – gustownie wyposażone, 
murowane bungalowy 2-osobowe, z moż-
liwością dostawki, taras, prysznic/wanna, 
WC, TV, klimatyzacja, znajdują się w po-
bliżu plaży lub bezpośrednio na plaży.
WYŻYWIENIE  2/3 posiłki w formie 
bufetu.
PLAŻA  piękna piaszczysta plaża w 
bezpośrednim sąsiedztwie, bardzo 
drobny piasek, łagodne zejście do mor-
za, leżaki i parasole na plaży za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA  korty teniso-
we, boisko do gier zespołowych, jazda 
konna, sporty wodne na plaży, siatkó-
wka plażowa, na sąsiednich plażach 
kitesurfing – wszystko za opłatą.
UWAGA  opłata klimatyczna i re-
jestracyjna około 1, 5 EUR/os./dzień 
– płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 3 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wlic-
zona jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

POŁOŻENIE  hotel jest częścią ośrodka, w którym znajduje się również Villa 
Velká Pláž Ulcinj Club. Cały ośrodek znajduje się bezpośrednio przy Veliké Plá-
že o długości 12 km, około 5 km od Ulcinj. Ośrodek położony jest w zielonej, 
spokojnej okolicy.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI   
w kompleksie: restauracja, taras, ka-
wiarnia, sklep sezonowy, Wi-Fi, par-
king BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE  hotel: odnowi-
one, klimatyzowane pokoje 2-osobo-
we z możliwością dostawki, prysznic/
wanna, WC, lodówka, TV, balkon.
WYŻYWIENIE  2/3 posiłki w formie 
bufetu.
PLAŻA  piaszczysta, z łagodnym 
zejściem, około 300 m, prysznice 
na plaży. Leżaki i parasole na plaży 
za opłatą (2 leżaki + parasol  około 
5 – 10 EUR/dzień). 
UWAGA  opłata klimatyczna i rejestra-
cyjna około 1, 5 EUR/os/dzień – płatne 
na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2/3 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Fundusz Gwarancyjny zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 
i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

CZARNOGÓRA – Ulcinj

• Samolotem z Ostrawy
• Łagodne zejście 

do morza
• Spokojna okolica
• Polecany kompleks

   

 Pokoje:              

Wyżywienie: 2/3 posiłki

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 080 PLN*
os. / samolotem / 3 posiłki / 7 nocy

od 1 400 PLN*
os . / autokarem / 3 posiłki / 7 nocy

od 895 PLN*
os. / dojazd własny / 3 posiłki / 
7  nocy

2 dzieci do 11 lat  
pobyt BEZPŁATNY

  
*   cena po najwyższej 

zniżce 
    ME-0017A

• Samolotem z Ostrawy
• Odnowione pokoje
• Spokojna okolica
• Blisko plaży

   

 Pokoje:       

Wyżywienie: 2/3 posiłki

Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot z Ostrawy

Autokar

Dojazd własny

od 2 080 PLN*
os. / samolotem / 2 posiłki / 7 nocy

od 1 400 PLN*
os. / autokarem / 2 posiłki / 7 nocy

od 895 PLN*
os. / dojazd własny / 2 posiłki / 
7  nocy

ZNIŻKA dla dziecka  
do 11 lat

  
*   cena po najwyższej 

zniżce 
    ME-0038V
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POŁOŻENIE  hotel znajduje się w samym sercu Morawskich Toplic, które są jed-
nym z najbardziej znanych kąpielisk termalnych na Słowenii. Hotel położony jest 
w pobliżu pola golfowego.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, bar, sklep z pamiątkami, parking, Wi-Fi na 
recepcji BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
TV -SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, z możliwością dostawki, niektóre z bal-
konem. Pokoje Economy są mniejsze, posiadają podwójne łóżko o szerokości 140 
cm. 
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów w 
Hotelu Ajda. 
SPORT I ROZRYWKA  Aquapark Terme 3000 z atrakcjami wodnymi, zjeżdżal-
nie, wodospady, dysze do masażu, świat saun, riwiera dziecięca, centrum SPA 
Termalium (masaże, kąpiele, inhalacje, usługi kosmetyczne, pedicure, manicure, 
zabiegi lecznicze takie jak elektroterapia, magnetoterapia, masaże lecznicze i ką-
piele), boisko do gier zespołowych - si-
atkówki, koszykówki, piłki ręcznej, pił-
ki nożnej, korty do tenisa i badmintona, 
możliwość wypożyczenia rowerów, ani-
macje, aerobik.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
goście hotelowi mają nieograniczony 
dostęp do Aquaparku Terme 3000 z 22 
zewnętrznymi i wewnętrznymi base-
nami o całkowitej powierzchni wodnej 
5000 m2. Opłata rejestracyjna 1 EUR/
os./pobyt i opłata klimatyczna około 
2 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. 
Możliwość wypożyczenia szlafroka i 
kapci bezpłatnie.
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania/ 
2 posiłki, nieograniczony wstęp na ba-
seny, do świata saun i do kompleksu 
Terme 3000, ubezpieczenie na wypa-
dek 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 %.
Na zapytanie łóżeczko dziecięce ok. 8 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

Slowenia – úvodní stránka 

SLOVINSKO – MORAVSKÉ TOPLICE

Hotel Termal

•  Ulubione kąpielisko

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: śniadania, / 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 i więcej 
nocy (codziennie)

 
 Dojazd własny

od 300 PLN
os. /dojazd własny /1 noc 
ze śniadaniem

  Dziecko do 6 lat BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008T

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

SŁOWENIA
|  RELAKS I ZABAWA W DRODZE NAD ADRIATYK

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. 

Zdjęcie ilustracyjne

SŁOWENIA – Moravské Toplice
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POŁOŻENIE  bungalowy znajdują się w środku Morawskich Toplic, które są jednym 
z najbardziej znanych kąpielisk termalnych w Słowenii. W pobliżu pole golfowe.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, bar, sklep z pamiątkami, parking.
ZAKWATEROWANIE   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 dokupienia obiadów 
w Hotelu Ajda.
SPORT I ROZRYWKA  Aquapark - Terme 3000 z atrakcjami wodnymi (zjeżdżalnie 
z dźwiękami i efektami wizualnymi, zjeżdżalnie, wodospady, dysze do masażu, świat 
saun, specjalna riwiera dziecięca), cent-
rum SPA Termalium (masaże, kąpiele, in-
halacje, usługi kosmetyczne, pedicure, 
manicure, zabiegi spa takie jak elektro-
terapia, magnetoterapia, masaż lecznic-
zy i kąpiele), boisko do gier zespołowych 
- siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, pił-
ki nożnej, korty do tenisa i badmintona, 
możliwość wypożyczenia rowerów, ani-
macje, aerobic.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE   
goście hotelowi mają nieograniczo-
ny dostęp do Aquaparku Terme 3000 
z 22 zewnętrznymi i wewnętrzny-
mi basenami o całkowitej powierzch-
ni wodnej 5000 m2. Opłata rejestra-
cyjna około 1 EUR/os./pobyt i opłata 
klimatyczna około 2 EUR/os./dzień - 
płatne na recepcji w dniu przyjazdu. 
Wypożyczenie szlafroka i kapci około 
2 EUR/dzień.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
nieograniczony wstęp na baseny, do 
świata saun i kompleksu Terme 3000, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i  NNW+CP.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  obia-
dów oraz ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji. Możliwość przedłużenia 
pobytu o dowolną liczbę dni. Zakwa-
terowanie na jedną noc z dodatkową 
opłatą w wysokości 10 %. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce ok. 8 EUR/
dzień - płatne na miejscu.

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 I USŁUGI  restauracja, bar, sklep z pamiątkami, parking.
ZAKWATEROWANIE  Apt. 2(+1) - sypialnia 2-osobowa na antresoli, pokój 
dzienny z możliwością dostawki, aneks kuchenny, TV-SAT, prysznic/wanna, 
WC, taras.
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów 
w hotelu Ajda.
SPORT I ROZRYWKA  aquapark - Terme 3000 cechy wodne (zjeżdżal-
nie z efektami audio i wideo, zjeżdżalnie, wodospady, dysze masażowe, świ-
at saun, riviera dziecięca) Termalium Spa (masaże, kąpiele, inhalacje, usługi 
kosmetyczne, pedicure, manicure, zabiegi terapeutyczne takie jak elektro-
terapia, terapia magnetyczna, masaż leczniczy i łaźni), boisko do gier ze-
społowych - siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, korty teni-
sowe i badmintonowe, możliwość 
wypożyczenia rowerów, animacje, 
aerobik. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE   
goście hotelowi mają nieograniczo-
ny dostęp do Aquaparku Terme 3000 
z 22 zewnętrznymi i wewnętrznymi 
basenami o całkowitej powierzchni 
wodnej 5000 m2. Opłata rejestracyj-
na 1 EUR/os./pobyt i opłata klimaty-
czna około 2 EUR/os./dzień - płatne 
na recepcji w dniu przyjazdu. Moż-
liwość wypożyczenia szlafroka i kapci 
około 2 EUR/dzień.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posił-
ki, nieograniczony wstęp na base-
ny, do świata saun i kompleksu Ter-
me 3000, 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 %. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce ok. 
8  EUR/dzień - płatne na miejscu.

CHORVATSKO – Ulcinj / Ulcinj

SLOVINSKO – MORAVSKÉ TOPLICE

Bungalowy Termal

•  Ulubione kąpielisko
•  Polecane dla rodzin 

z  dziećmi
•  Rozrywka dla dzieci 

i  dorosłych

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 i więcej 
nocy (codziennie)

 
 Dojazd własny

od 270 PLN
os. /dojazd własny /1 noc  
ze śniadaniem

  Dziecko do 6 lat BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008B

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

SŁOWENIA – Moravské Toplice

Apartamenty Trobentica

•  Spokojna okolica

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 i więcej 
nocy (codziennie)

 
 Dojazd własny

od 300 PLN
os. /dojazd własny /1 noc 

  Dziecko do 6 lat BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008V

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

SŁOWENIA – Moravské Toplice
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POŁOŻENIE  około 1 km od centrum miasta, w pobliżu kąpielisk termalnych 
i Aquaparku. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  w hotelu - 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.
ZAKWATEROWANIE  odnowione pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, tele-
fon, TV-SAT, WiFi, szlafrok, taras, z możliwością dostawki.
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów w 
restauracji Zila.
SPORT I ROZRYWKA  w hotelu - baseny z wodą termalną, o nazwie ,,Vespasia-
nus‘ - 1 zewnętrzny i kilka wewnętrznych basenów, basen dla dzieci, jacuzzi, cen-
trum wellness Valens Augusta w stylowych wnętrzach - japońskie, indyjskie, ro-
mańskie, egipskie. Świat sauny Flavia - 9 rodzajów saun, nowoczesne centrum 
fitness, aerobik, golf, minigolf, bois-
ko do koszykówki, siatkówki, piłki noż-
nej, tenisa, animacje dla dzieci, jazda 
konna, jazda na rowerze, windsur-
fing. Aquapark Ptuj- 12 zewnętrznych i 
wewnętrznych basenów z wodą termal-
ną, kilka zjeżdżalni, jacuzzi, podwodne 
masaże, sauny,okłady parafinowe i ró-
żne rodzaje terapii. W pobliżu znajduje 
się 18-dołkowe pole golfowe (na miej-
scu można wypożyczyć wózki golfo-
we i sprzęt).
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  opła-
ta rejestracyjna około 1 EUR/os./po-
byt, opłata klimatyczna około 2,5 
EUR/os./dzień - płatne na miejscu. 
Wstęp do Aquaparku Ptuj BEZPŁAT-
NIE. Przy pobytach na 5 lub 6 nocy - 1 
x wstęp na 2 godziny, przy pobytach 
na 7 nocy - 2 x wstęp na 2 godziny do 
świata saun Flavia BEZPŁATNIE.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
nieograniczony wstęp na baseny i sauny 
w Thermal Parku, ubezpieczenie na wy-
padek 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 za 
dodatkową opłatą w  wysokości 10 %. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce ok. 7 
EUR/dzień - płatne na miejscu.

SŁOWENIA – Moravské Toplice / Ptuj

Hotel Ajda
–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

Bungalowy Terme Ptuj

•  W pobliżu historycznego 
miasta Ptuj

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: 2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 i więcej 
nocy (codziennie)

 
 Dojazd własny

od 270 PLN 
os. /dojazd własny /1 noc  
ze śniadaniem

  Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE  

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008M

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POŁOŻENIE  w pobliżu pola golfowego i parku wodnego Terme 3000.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, bar, taras, salon kosmetyczny, parking.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, minibar, telefon, suszarka do włosów, sejf, dostęp do internetu, 
balkon, niektóre z możliwością dostawki. Pokoje Economy są mniejsze i mają 
podwójne łóżko o szerokości 150 cm.
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu z możliwością dokupienia obiadów.
SPORT I ROZRYWKA  aquapark Terme 3000 z atrakcjami wodnymi, 
zjeżdżalnie, wodospady, dysze do masażu, świat saun, riwiera dziecięca, cen-
trum SPA Termalium (masaże, kąpiele, inhalacje, usługi kosmetyczne, pedi-
cure, manicure, zabiegi lecznicze takie jak elektroterapia, magnetoterapia, 
masaże lecznicze i kąpiele), boisko do gier zespołowych - siatkówki, koszykó-
wki, piłki ręcznej, piłki nożnej, korty 
do tenisa i badmintona, wypożyczal-
nia rowerów, animacje, aerobic.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  go-
ście hotelowi mają nieograniczo-
ny wstęp do Aquaparku Terme 3000 
z 22 zewnętrznymi i wewnętrznymi 
basenami o całkowitej powierzchni 
wodnej 5000 m2. Opłata rejestracyj-
na 1 EUR/os./pobyt i opłata klimaty-
czna około 2 EUR/os./dzień - płatne 
na miejscu. Leżaki przy zewnętrz-
nych basenach Aquaparku Terme 
3000 za opłatą - 2 EUR/leżak/dzień. 
Możliwość wypożyczenia szlafroka i 
kapci bezpłatnie.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
nieograniczony wstęp na baseny, do 
świata saun i kompleksu Terme 3000, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, 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 %.

•   Kąpielisko termalne 
TERME 3000

 

 Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 3 i więcej 
nocy (codziennie)

 
 Dojazd własny

od 340 PLN
os. /dojazd własny /1 noc  
ze śniadaniem

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008A
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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 I USŁUGI  restauracja, kawiarnia, winiarnia, taras, sala konfe-
rencyjna, sklep z pamiątkami, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNIE, salon kosmety-
czny i fryzjerski, parking.
ZAKWATEROWANIE  komfortowo wyposażone pokoje 1, 2-osobowe, prysz-
nic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, suszarka do włosów, minibar, szlafrok, niektóre z 
możliwością dostawki i balkonem. Pokój 2(+0) - około 16 m2 - mniejszy pokój 
z łóżkiem 160x180 cm.
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu, możliwość dokupienia obiadów.
SPORT I ROZRYWKA  kompleks 10 basenów o łącznej powierzchni 1 460 m2 
- wewnętrzne i zewnętrzne baseny z wodą termalną (33 - 37° C), wewnętrz-
ny basen pływacki (28 - 29° C), ba-
sen dla dzieci (28 - 34° C), jacuzzi, 
atrakcje wodne, sauny (fińska, zio-
łowa, parowa, ultrafioletowa), ośro-
dek zdrowia (usługi rehabilitacyjne, 
wellness, salon kosmetyczny i fry-
zjerski, siłownia), boisko do siatków-
ki plażowej.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄ-
CE  opłata rejestracyjna około 1 EUR/
os./pobyt, opłata klimatyczna około 
2 EUR/os./dzień - płatne na miej-
scu. Cena zawiera 1 x wstęp do świata 
saun do godziny 16.00 BEZPŁATNIE.
CENA ZAWIERA  nocleg, śniada-
nia/2 posiłki, nieograniczony wstęp 
na baseny, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA   
obiadów oraz ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Możliwość 
przedłużenia pobytu o dowolną 
liczbę dni. Zakwaterowanie na jedną 
noc z dodatkową opłatą w wysokoś-
ci 10 %. Na zapytanie łóżeczko dzie-
cięce ok. 7 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

SŁOWENIA – Radenci / Lendava

Hotel Radin A / Hotel Radin B  

Hotel Radin B

•  Polecane dla seniorów

  

  Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 i więcej 
nocy (codziennie)

 
 Dojazd własny

od 270 PLN
os./dojazd własny/1 noc  
ze śniadaniem

  Dziecko do 6 lat  
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008R

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POŁOŻENIE  w bezpośrednim sąsiedztwie centrum spa.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI  restauracja, aperitif bar, kawiarnia, sklep z pa-
miątkami, salon fryzjerski, kawiarenka internetowa, winda, parking.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, telefon, TV SAT, suszarka do włosów, Wi-Fi, sejf, balkon, niektóre z moż-
liwością dostawki. Pokoje 2(+0) B Economy – mniejszy pokój z łóżkiem o sze-
rokości 160 cm.
WYŻYWIENIE  2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów 
-wybór z menu
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzne i wewnętrzne baseny z wodą termalną, 
basen dla dzieci, wellness (sauna fińska, sauna turecka, sauna na podczer-
wień, masaż, kąpiel), fitness, boisko do siatkówki, możliwość wypożyczenia 
rowerów, Energy Park.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
opłata rejestracyjna około 1 EUR/os/
pobyt i opłata klimatyczna około 2 
EUR/os/dzień - płatne na miejscu. 
1 x wstęp do świata saun (od 10.00 
do 14.00) BEZPŁATNIE i bezpłatny 
wstęp do Energy Parku. W przypadku 
pobytów na 7 nocy - 1 x okład ziołowy 
BEZPŁATNIE.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
nieograniczony wstęp na basen Ter-
me Lendava, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  obiadów 
oraz ubezpieczenia od kosztów rezyg-
nacji. Możliwość przedłużenia pobytu o 
dowolną liczbę dni. Zakwaterowanie na 
jedną noc z dodatkową opłatą w wyso-
kości 10%.

Hotel Lipa

•  Spokojne  
zakwaterowanie

 

  Pokoje dla 2 – 3 os.

  Wyżywienie: śniadania 
/2 posiłki

  Zakwaterowanie: 1 i więcej 
nocy (codziennie)

 
  Dojazd własny

od 190 PLN
os./dojazd własny/1 noc ze 
śniadaniem

  Dziecko do 12 lat  
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
SI-0008J

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.
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POŁOŻENIE  kompleks w spokojnej, zielonej okolicy, w Lignano Pineta, około 800 metrów od 
plaży i 300 m od centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: restauracje, kawiarnie, sklepy, pizzerie, 1 miejsce 
parkingowe dla każdego apartamentu.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane apartamenty: Apt. 2+2 (Apt. H4 - na parterze, Apt. 
2H4 - na 1 piętrze) - sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkładana sofą dla 2 osób. Apt. 
5H - na parterze - sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób (H5 AP 
- po schodach poniżej parteru). Apt. I6 - na 1 piętrze -  dwie sypialnie 2-osobowe (jedna przy 
schodach na piętro), pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. I7 AP - na 1 piętrze 
- sypialnia 3-osobowa, sypialnia 2-osobowa (przy schodach na piętro), pokój dzienny z 
rozkładaną sofą dla 2 osób. W każdym apartamencie wyposażony aneks kuchenny, prysznic/
wanna i WC (w I6 oraz I7 x2), TV-SAT, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE (dla każdego 
apartamentu jeden kod dostępu, kolejne za opłatą), balkon lub taras. Ręczniki nie są częścią 
wyposażenia. Pralka dostępna jst na parterze każdego budynku - za opłatą. 
WYŻYWIENIE  własne.
PLAŻA  piaszczysta, około 800 m, łagodne wejście do morza, prysznice i WC na plaży, leżaki 
i parasole za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen 
(czynny od 15.5 do 15.9), park rozrywki Parco 
Hemingway, możliwości sportowe zgodnie z 
lokalną ofertą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata 
klimatyczna około 0,7 EUR/os.od 12 lat/dzień 
- płatna na miejscu gotówką. Obowiązkowa 
opłata za sprzątanie końcowe (bez kuchni) 
około 46 EUR/pobyt/Apt.2-pokojowy, 
około 48 EUR/pobyt/Apt.3-pokojowy. 
Obowiązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/
apartament (dla osób poniżej 26 lat - 300 
EUR). 
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 ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji. Na zapytanie 
łóżeczko dziecięce dla dziecka do 2 lat za 
dodatkową opłatą około 20 EUR/tydzień, 
możliwy pobyt z  psem około 35 EUR/
tydzień - płatne na miejscu.

WŁOCHY – Lignano

WŁOCHY
| SŁOŃCE, PLAŻE I NAJLEPSZA KUCHNIA 

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. 

Rezydencja Parco Hemingway 

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

 

  Apartamenty dla 4-7 os.

  Wyżywienie:  własne

  Zakwaterowanie:7 lub więcej 
nocy (sobota)

  Dojazd własny

od 285 PLN 
os./dojazd własny/7 nocy 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
IT-00015
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POŁOŻENIE  w spokojniejszej części Bibione - Pineda, około 350 m od morza.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 2 windy, 1 miejsce parkingowe BEZPŁATNE dla każdego 
apartamentu, pralnia na żetony około 5 EUR/żeton, w pobliżu: restauracje, bary, 
sklepy, pizzeria, kawiarnie, Luna Park Adriatico.
ZAKWATEROWANIE Apt. 2+2 B-4: apartament BILO dla 2-4 osób, sypialnia z 
łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC. Apt. 2+2 B1-4: apartament BILO dla 2-4 osób: jak B-4, 
dodatkowo balkon.  Apt. 3+2 B-5: apartament BILO dla 3-5 osób, sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC. Apt. 5+1 C-6: apartament TRILO dla 5-6 osób, 
sypialnia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym,  pokój z łóżkiem piętrowym, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 1 osoby, aneks kuchenny, prysznic/wanna, 
WC, taras. Apt. 5+2 C-7: apartament TRILO dla 5-7 osób, jak C-6, z rozkładaną sofą 
dla 2 osób. W każdym apartamencie klimatyzacja, sejf, TV SAT, aneks kuchenny 
wyposażony w kuchenkę mikrofalową i ekspres do kawy.
WYŻYWIENIE  własne.
PLAŻA  piaszczysta, odpowiednia dla dzieci, z łagodnym zejściem do morza, około 
350 m, serwis plażowy w cenie.
SPORT I ROZRYWKA  w Bibione są trasy rowerowe - możliwość wypożyczenia 
rowerów około 2 EUR/dzień przy wypożyczeniu na min. 7 dni (kask dla dzieci i fotelik 
dziecięcy gratis), możliwość jazdy na 
rolkach, możliwości sportowe zgodnie z 
lokalną ofertą - minigolf, korty tenisowe, 
wypożyczalnia tandemów i skuterów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pościel 
i ręczniki nie są częścią wyposażenia 
- możliwość wypożyczenia: pościel 8 
EUR/os/, ręcznik 7 EUR/os/szt. Opłata 
klimatyczna około 1 EUR/os/dzień - 
płatna na miejscu.
UWAGA sprzątanie końcowe nie 
obejmuje kuchni.
CENA ZAWIERA  nocleg, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, serwis plażowy, sprzątanie 
końcowe, Europarty: bezpłatny 
wieczór zabawy na świeżym powietrzu 
ze spaghetti, winem, napojami 
bezalkoholowymi, muzyką na żywo 
i animacją dla dzieci, 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 dla dziecka za 
opłatą około 2 EUR/dzień, możliwość 
wypożyczenia rowerów około 14 EUR/
szt/tydzień - płatne na miejscu.

Villaggio Orchidea  

POŁOŻENIE  nowy, mały kompleks, położony w cichej, zielonej okolicy, około 400 
metrów od plaży w Lido del Sole.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: restauracje, bary, sklepy, pizzeria, kawiarnie, 
Luna park Adriatico.
ZAKWATEROWANIE kompleks składa się z 12 apartamentów znajdujących 
się w dwóch budynkach, które mają piękny wspólny ogrodzony ogród. Każdy 
apartament ma własne wejście i mały kominek/grill zewnętrzny (ruszt nie jest częścią 
wyposażenia). Dla każdego apartamentu jest miejsce parkingowe na ogrodzonym 
terenie zamkniętym elektrycznymi bramami. Wszystkie apartamenty wyposażone 
są w klimatyzację z pompą ciepła, TV SAT, aneks kuchenny, lodówka z zamrażarką, 
kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, sejf, Wi-Fi BEZPŁATNE. Apt. 4+2 C: sypialnia 
2-osobowa, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z rozkładaną sofa dla 2 
osób i z aneksem kuchennym, prysznic/wanna, WC, umeblowany balkon/taras.
WYŻYWIENIE  własne.
PLAŻA  piaszczysta, około 350 m, z łagodnym zejściem do morza. Prysznice i 
toalety na plaży, serwis plażowy (parasol, leżak i krzesło/apartament) za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA  możliwość jazdy na rowerze i rolkach, możliwości sportowe 
zgodnie z lokalną ofertą.
UWAGA opłata klimatyczna około 0,75 
EUR/os/dzień - płatna na miejscu. 
Pościel można wypożyczyć za 8 EUR/
os, ręczniki 7 EUR/os, łóżeczko dziecięce 
21 EUR/tydzień. Sprzątanie końcowe 
apartamentów goście przeprowadzają 
sami (w apartamencie nie ma środków 
czyszczących) możliwość dokupienia na 
miejscu - Apt. A - 35 EUR/pobyt, Apt. B 
- 45 EUR/pobyt, Apt. C - 55 EUR/pobyt. 
Obowiązkowa kaucja zwrotna 100 EUR/
apartament (dla osób poniżej 26 lat lub 
zakwaterowanie z psem - 500 EUR).
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 zapytanie możliwy pobyt z małym 
psem za dodatkowa opłatą około 40 
EUR/tydzień.

•  Spokojne miasteczko

 

  Apartamenty dla 6 os.

  Wyżywienie:  własne

  Zakwaterowanie:7 lub więcej 
nocy (sobota)

  Dojazd własny

od 285 PLN
os./dojazd własny/7 nocy 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
IT-00195

WŁOCHY – Bibione

Apartamenty Torre Panorama 

•  Świetna cena

 

  Apartamenty dla 4-7 os.

  Wyżywienie:  własne

  Zakwaterowanie:7 lub więcej 
nocy (sobota)

  Dojazd własny

od 199 PLN  
os./dojazd własny/7 nocy 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
IT-001813
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POŁOŻENIE  w spokojnej części Cesenatica, w pobliżu parku Di Levance, około 
300 metrów od plaży.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pełni klimatyzowany hotel, recepcja, restauracja, 
bar, winda, ogród, zadaszony parking (ograniczona liczba miejsc).
ZAKWATEROWANIE 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).
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 I ROZRYWKA  około 300 
metrów od basenu i zjeżdżalni 
kompleksu Diamanti Beach Village; 
Aquapark Atlantica oddalony 
jest o około 3 km; tenis stołowy, 
możliwość wypożyczenia rowerów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/os./
dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki, 
wstęp na basen i zjeżdżalnie 
kompleksu Diamanti Beach Village (w 
terminie 13.6.- 4.9.), 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. Na zapytanie łóżeczko 
dziecięce za opłatą, możliwy pobyt z 
psem koło 5 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

POŁOŻENIE  hotel z długoletnią tradycją i idealnym położeniem, w central-
nej ale spokojnej części Lido di Jesolo, bezpośrednio przy plaży, w bliskiej 
odległości od sklepików i lokali rozrywkowych.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI hol z recepcją, Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, 
winda, restauracja, parking (liczba miejsc ograniczona).
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, telefon, sejf, balkon, z możliwością 1,2 dostawek (może być łóżko 
piętrowe).
WYŻYWIENIE  2 posiłki - śniadania 
w formie bufetu, obiadokolacja 
3-daniowa (wybór z menu) z bufetem 
sałatkowym, z możliwością 
dokupienia obiadów.
PLAŻA  piaszczysta, około 10 m, 
z łagodnym zejściem do morza, 
prysznice i WC na plaży, serwis 
plażowy BEZPŁATNIE (parasol i 2x 
leżak/pokój).
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny 
basen, basen dla dzieci ze 
zjeżdżalnią, sporty wodne na plaży, 
możliwość wypożyczenia rowerów 
(BEZPŁATNIE), turystyka piesza.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
opłata klimatyczna około 1,3 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 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.

Hotel Mirafiori 

•  Bezpośrednio przy 
plaży

•  Komfortowe zakwa-
terowanie

•  Polecany dla  
wymagających

 

  Pokoje dla 2-4 os.

  Wyżywienie:  2 posiłki, z moż-
liwością dokupienia obiadów

  Zakwaterowanie:7 lub więcej 
nocy (sobota)

  Dojazd własny

od 1839 PLN
os./dojazd własny/7 nocy 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
IT-0011M

WŁOCHY – Lido di Jesolo / Cesenatico

Hotel Rondinella 

•  Świetna cena
•  Basen ze zjeżdżalnią
•  Pokoje rodzinne

 

  Pokoje dla 2-4 os. + dziecko  
do 2 lat bez łóżka

  Wyżywienie:  2 posiłki, z moż-
liwością dokupienia obiadów

  Zakwaterowanie:7 lub więcej 
nocy (sobota)

  Dojazd własny

od 1265 PLN
os./dojazd własny/7 nocy 

  Dziecko do 2 lat   
BEZPŁATNIE 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
IT-0007R
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• Samolot z Ostrawy
• Loty w poniedziałek
• Pokoje dla 1-5 os.
• Bezpośrednio przy 

plaży
• Polecany dla rodzin  

z dziećmi
• Serwis plażowy 

GRATIS

    

   

 Pokoje               

Wyżywienie: 2 posiłki/all 
inclusive

 Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot: Ostrawa

od 2450 PLN
os./transport lotniczy/2 posiłki/ 
7 nocy

  
 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl

ALBANIA – Ksamil / Saranda

2-łóżkowy pokój typu Standard

Hotel Heksamil i Aloha Beach ALBANIA
|  ZIEMIA NIEDAWNO ODKRYTA

Albania to państwo położone w południowo  
- wschodniej Europie, nad Morzem Adriatyckim. 
Albania graniczy z Grecją, Macedonią i 
Czarnogórą. Stolicą Albani jest Tirana. 
Najważniejsze miasta obok stolicy to: Durres, 
Elbasan i Wlora. W języku albańskim nazwa kraju 
oznacza „Orzeł“. Albania jest w 75% krajem 
górzystym. Niewielki procent kraju zajmują 
niziny położone tuż nad Morzem Adriatyckim,a 
także doliny większych rzek takich jak  Drin i 
Wjosa. Na granicach znajdują się 3 duże i piękne 
jeziora: Szkoderskie, Ochrydzkie, oraz Prespa.  
 
Wakacje w Albanii to świetny pomysł na 
spędzenie wolnego czasu. Wizyta w tym 
niezwykłym kraju będzie dla każdego 
niezapomnianym przeżyciem ponizeważ kraj ten 
ciągle się rozwija, a Albańczycy są niezwykle 
przyjaźnie nastawieni do turystów.  

Niezliczone atrakcje Albanii spodobają się 
każdemu – od cudownych Gór Przeklętych, 
pięknych zabytków po niezadeptaną jeszcze 
przez człowieka przyrodę. Dla tych, którzy na 
wakacje w Albanii obok aktywnego odpoczynku 
preferują odpoczynek kraj oferuje piękne plaże 
m.in w Ksamili. 

• Samolot z Ostrawy
• Loty w poniedziałek
• Polecany dla rodzin  

z dziećmi
• Świetne 

zakwaterowanie
• Dobry wybór
• Lot na Korfu

    

 Pokoje       

Wyżywienie: 2/3 posiłki

 Zakwaterowanie: 7, 14 nocy 

Samolot: Ostrawa

od 2356 PLN
os./transport lotniczy/2 posiłki/ 
7 nocy

  Dziecko do 9 lat  
pobyt BEZPŁATNY 

  
 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl

Hotel Heksamil  ***+        Aloha Beach**** 
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Bułgaria jest to kraj, w którym trackie budowle 
sąsiadują z fortecami Bizancjum, a skalne 
cerkwie i monastery ukrywają się wśród bujnej 
roślinności. Wielbiciele gór docenią ich piękno 
podczas spaceru masywem Pirinu, Riły  
i Rodopów. Zmęczony turysta z chęcią odetchnie 
nad jednym z kurortów położonych nad Morzem 
Czarnym. 

Romantyczne, szerokie i piaszczyste plaże 
idealne dla zakochanych obmywane są przez 
jedno z najpiękniejszych mórz na świecie. Morze 
Czarne kusi swym urokiem, a jego plaże zostały 
uznane za jedne z najbardziej czystych na 
świecie.
 
Bułgaria ma kilka twarzy, które warto zobaczyć. 
Przystępne ceny i dobrej jakości zakwaterowanie 
wraz z nieocenioną gościnnością mieszkańców 
sprawia, że jest to ideale miejsce na wakacje. 
Bułgaria kusi także regionalną kuchnią, która 
jest jednym z największych atutów tego kraju. 
Zabytki wraz ze wspaniałymi warunkami dla 
pragnących odpoczynku turystów, czynią 
z Bułgarii miejsce, które nie ma swojego 
odpowiednika na całej mapie świata. 

BUŁGARIA
|  NIEKOŃCZĄCE SIĘ PIASZCZYSTE PLAŻE 

BUŁGARIA– Słoneczne wybrzeże

Hotel Viand 

POŁOŻENIE  w centralnej części kurortu, bezpośrednio przy plaży. W pobliżu 
znajdują się sklepy, restauracje, bary, kluby nocne i kasyna.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI lobby z recepcją, kantor, główna restauracja z tarasem, 
lobby bar, bar dzienny, Wi-Fi, pralnia i parking za opłatą, winda.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, z możliwością dwóch 
dostawek, prysznic/wanna, WC, TV SAT, 
lodówka, telefon, suszarka do włosów, sejf 
za opłatą.
WYŻYWIENIE  ALL INCLUSIVE 
PREMIUM - śniadanie (07:30 - 10:00), 
obiad (12:30 - 14:00) i kolacja (18:30 - 
21:00) w formie bufetu, późne śniadanie 
w barze dziennym od 10:00 do 12:00, 
popołudniowe przekąski (pizza, desery, 
hot dog) i lody od 15:00 do 17:00, raz 
w tygodniu tematyczna kolacja w 
głównej restauracji, lokalne lane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w hotelowych 
barach od 10:00 do 23:00. 
PLAŻA  piaszczysta o długości kilku 
kilometrów, bezpośrednio przy hotelu, 
leżaki i parasole na plaży za opłatą. 
Tuż przed hotelem znajduje się jedna z 
największych „wolnych stref” tzn. serwis 
plażowy nie jest wymagany.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny basen 
z częścią dla dzieci, leżaki i parasole 
przy basenie BEZPŁATNE (ograniczona 
ilość), plac zabaw, fitness na świeżym 
powietrzu, międzynarodowy program 
animacyjny, rzutki, sporty wodne 
(windsurfing, kiteboarding, narty wodne, 
banan, wakeboarding, rowery wodne, 
skutery wodne, wszystko za opłatą).
CENA ZAWIERA  nocleg, All Inclusive, 
bilet lotniczy, opłaty lotnicze, transfer do 
obiektu i z powrotem, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP, 
obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334), opieka rezydenta 
Travel Family.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA możliwość 
wykupienia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.

• Samolot z Ostrawy 
• Lot do Burgas
• All Inclusive Premium 
• Międzynarodowy 

program animacyjny
• All Inclusive Premium 
• Polecany dla 

wymagających 

    

         

 Pokoje  dla 2-4 os. 

Wyżywienie: All Inclusive 
Premium

 Zakwaterowanie:7/14 nocy 

Samolot: Ostrawa 
Loty w czwartki

od 2245 PLN
os./transport lotniczy/7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
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POŁOŻENIE w nowej części Nessebaru, 10 minut pieszo od zabytkowego Neseeba-
ru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaledwie 100 metrów od ho-
telu znajduje się przystanek autobusowy, z którego kursują autobusy do Słonecznego 
Brzegu i Rawdy. Lotnisko w Burgas znajduje się około 30 km od hotelu.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, 3 windy, lobby bar, bar przy 
basenie, 3 zewnętrzne baseny, leżaki i 
parasole BEZPŁATNE (ograniczona ilość), 
Wi-Fi w lobby BEZPŁATNE, sejf na recepcji 
za opłatą, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE pokoje 
2,3-osobowe z możliwością dostawki, 
balkon, prysznic/wanna, WC, TV SAT, 
lodówka, klimatyzacja. 
WYŻYWIENIE  ALL INCLUSIVE - 
śniadanie (8:00-10:00), obiad (12:30-
14:00) i kolacja (18:30-20:00) w formie 
bufetu, przekąski i wyroby cukiernicze od 
10:30 do 11:30, popołudniowa przekąska i 
lody od 15:30 do 16:30, lokalne lane napoje 
bezalkoholowe, kawa, herbata i alkoholowe 
piwo i wino od 10:00 do 22:00. 
PLAŻA  długa, piaszczysta, około 100 m, 
leżaki i parasole za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA  plac zabaw, 
program animacyjny, możliwości sportowe 
zgodnie z lokalną ofertą.
KLUBOWY KOMPLEX KOVOTOUR PLUS 
Czy chcesz spędzić wakacje pełne zabawy, 
ruchu i relaksu? Głównym celem naszych 
klubów jest urozmaicenie Waszych 
wakacji w ciągu dnia jak i wieczorem. Pod 
okiem naszego doświadczonego zespołu 
czeskich animatorów i trenerów możesz 
uczestniczyć w zajęciach dla wszystkich 
grup wiekowych.
CENA ZAWIERA  nocleg, All Inclusive, 
bilet lotniczy, opłaty lotnicze, transfer do 
obiektu i z powrotem, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP, obowiązkową 
dopłata na Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334), 
opieka rezydenta Travel Family. 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.

POŁOŻENIE  mniejszy rodzinny hotel, w północnej spokojnej części Primorska, 
blisko plaży, około 350 m od centrum z wesołym miasteczkiem i innymi rozry-
wkami. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI mała recepcja, restauracja, zewnętrzny taras, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, w pobliżu: sklepy, kawiarnie, restauracje. 
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, niektóre z 
możliwością 1-2 dostawek (rozkładana 
sofa), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, 
sejf, mała lodówka, balkon. Pokoje 
zorientowane są na stronę morską lub 
do wnętrza obiektu - na okolicę. 
WYŻYWIENIE  śniadania w 
formie rozszerzonego bufetu 
kontynentalnego, z możliwością 
dokupienia obiadokolacji wybór z 
menu (płatność na miejscu). ALL 
INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu 
w pobliskim hotelu Priomorsko Del Sol 
****, około 200 m od hotelu. 
PLAŻA  szeroka, kilkukilometrowa 
piaszczysta plaża, ze stopniowym 
zejściem do morza, około 30 m przez 
piaszczyste wydmy. Na plaży znajdują 
się bary, fast food, prysznice, parasole 
i leżaki za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA  zewnętrzny 
basen ze słodką wodą, basen dla 
dzieci, leżaki i parasole BEZPŁATNIE 
(ograniczona ilość), sporty wodne 
na plaży, w pobliżu aquapark (około 
900 m).
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania, 
bilet lotniczy, opłaty lotnicze, 
transfer do obiektu i z powrotem, 
ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP, 
obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2016 r poz. 187 i 1334), opieka 
rezydenta Travel Family.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

BUŁGARIA – Nessebar / Primorsko

Hotel Perla Playa 

• Samolot z Ostrawy 
• Lot do Burgas
• Piaszczysta plaża
• HIT sezonu 2019 
• Blisko plaży
• Loty w czwartek 
• Polecamy

     

 Pokoje  dla 2-4 os. 

Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki/All Inclusive 

 Zakwaterowanie:7/14 nocy 

Samolot: Ostrawa 
Loty w czwartki

od 1819 PLN 
os./transport lotniczy/śniadania/ 
7 nocy

 Dziecko do 12 lat   
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl

Hotel Kamenec Club +

• Samolotem z Ostrawy
• Lot do Burgas
• Krótki transfer do 

hotelu (ok. 1h)
• Program animacyjny 

w j.czeskim
• Polecany dla rodzin  

z dziećmi
• Hit sezonu 2019

    

        

 Pokoje  dla 2-4 os. 

Wyżywienie: All Inclusive

 Zakwaterowanie: 7/ 14 nocy

Samolot: Ostrawa 
Loty w czwartki

od 1839 PLN
os./samolotem/all incluisve/7 nocy

 Dziecko do 7 lat   
BEZPŁATNIE

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl

rodzinne studio

BUŁGARIA– Słoneczne wybrzeże
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KRETA – Plakias

Lena 

POŁOŻENIE  zaledwie kilka metrów od pięknej piaszczysto-żwirowej plaży, w 
pobliżu hotelu Alianthos Garden i Alianthos Beach oraz centrum miasta Plaki-
as. Wolno stojąca villa nie świadczy żadnych usług hotelowych dla klientów, w 
pobliżu: sklepy, tawerny, bary i kawiarnie. 
ZAKWATEROWANIE pokoje 2-osobowe z łóżkiem małżeńskim lub 2 
pojedynczymi łóżkami, prysznic/wanna, WC, lodówka, klimatyzacja za opłatą, 
sejf, suszarka do włosów, zestaw do kawy, Wi-Fi, pokoje znajdują się na 
podwyższonym parterze z orientacją na stronę morską lub góry. 
WYŻYWIENIE  śniadania lub 2 posiłki w formie bufetu w pobliskim hotelu 
Alianthos Beach (około 70 m), napoje do obiadokolacji są dodatkowo 
płatne. Restauracja słynie z doskonałej kuchni. 
PLAŻA  piaszczysto-żwirowa, parasole i leżaki na za opłatą.
UWAGA  opłata klimatyczna około 0,5 EUR/pokój/dzień - płatna na miejscu. 
CENA ZAWIERA  nocleg, śniadania/2 
posiłki, bilet lotniczy, opłaty lotnicze, 
transfer do obiektu i z powrotem, 
ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP, 
obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2016 r poz. 187 i 1334), opieka 
rezydenta Travel Family.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
BEZPŁATNIE. 

Wybieracie się do Grecji? Przeczytacie więcej 
o tym pięknym kraju. Dowiedz się o geografii 
Grecji, pysznej kuchni greckiej i tradycyjnych 
potrawach, a także bogatej kulturze Grecji. 
Zapraszamy do odkrywania najpiękniejszych 
greckich zakątków. 

Republika Grecka (Eliniki dimokratia) znajduje 
się w południowo-wschodniej Europie. Na 
północy Grecja graniczy z Albanią, Macedonią, 
Bułgarią i Turcją. W Grecji można delektować 
się urozmaiconą kuchnią śródziemnomorską 
pełną świeżych warzyw, pysznych jogurtów, ryb, 
owiec i koziego mięsa. Jednymi z tradycyjnych 
greckich dań są gyros i tzatziky. Gdy tylko 
zmęczy Cię słońce na plaży, możesz odkryć 
piękno greckich zabytków. Spośród słynnych 
siedmiu cudów świata opisanych przez Philona 
Bizancjusza w 2. i 3. wieku cztery znajdowały 
się w starożytnej Grecji (Kolos rodyjski na 
Rodos, posąg Zeusa w Olimpii, mauzoleum w 
Halikarnasie, monumentalny grobowiec króla 
Mausola i Świątynia Artemidy w Efezie).  Słynni 
są również bogowie olimpijscy, którzy mają 
w dużej mierze coś ludzkiego. Bywają hojni, 
zazdrośni, źli i weseli.  Z drugiej strony bogowie 
ci są nadludzcy, nieśmiertelni, tajemniczy i 
nieobliczalni w swoich decyzjach. Najbardziej 
znani greccy bogowie to: Zeus, Afrodyta, Atena, 
Apollo, Hera, Hefajstos, Posejdon, Artemida i 
wielu innych. 

GRECJA
|  NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI EUROPY 

od 1859 PLN*
os./transport lotniczy/śniadania/ 
7 nocy

 Pokoje dla 2 os.

  Wyżywienie: śniadania/ 2 
posiłki 

  Samolot: Ostrawa 
Loty w środy

 Zakwaterowanie:7/14 nocy 

*cena po najwyższej 
zniżce 

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
GR-0403PA

• Polecany dla par
• Świetna okolica 
•  Blisko plaży

    w k c D
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Viamare Family Klub Hotel 

od 1985 PLN*
os./transport lotniczy/ 
All Inclusive/7 nocy

  Dziecko do 15 lat   
pobyt BEZPŁATNY 
  

 Studia dla 2-3 os

 Apartamenty 2-4 os.

  Wyżywienie: All Inclusive 

  Samolot: Ostrawa 
Loty w czwartki

 Zakwaterowanie:7 i więcej  
 nocy 

*cena po najwyższej 
zniżce 

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
GR-0402VI

• Komfortowe 
zakwaterowanie

• Polecany dla rodzin 
z dziećmi 

• Świetny wybór

a c k b J

Amoudi 

POŁOŻENIE  w spokojnej części Sidari, odpowiedni dla klientów szukających spoko-
jnego i komfortowego zakwaterowania, kilka minut spacerem od centrum, gdzie zna-
jduje się wiele barów, restauracji i sklepów. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI bar przy basenie, Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych, 
sejf.
ZAKWATEROWANIE studia 2,3-osobowe  
oraz apartamenty 4-osobowe z 2 
oddzielnymi sypialniami, prysznic/wanna, 
WC, aneks kuchenny, klimatyzacja, Wi-Fi, 
suszarka do włosów, TV-SAT oraz balkon 
lub taras. 
WYŻYWIENIE  ALL INCLUSIVE: śniad- 
anie (8:00-10:00), obiad (12:30-14:00), 
kolacja (19:00–21:00), popołudniowe 
przekąski od 14:30 do 18:30, lokalne 
lane napoje bezalkoholowe od 10:00 do 
23:00, lokalne lane napoje alkoholowe od 
12:00 do 23:00. Możliwość korzystania z 
usług all inclusive bezpośrednio w hotelu 
Viamare Family jak i w siostrzanym hotelu 
Monika, 500 m od hotelu Viamare i 150 m 
od plaży.
PLAŻA  piaszczysta, około 350 m, 
odpowiednia dla rodzin z dziećmi.
SPORT I ROZRYWKA  basen zewnę- 
trzny z częścią dla dzieci, program 
animacyjny w języku czeskimi, poranna 
rozgrzewka. zajęcia sportowe (zumba, 
aquaaerobik itp.), mecze sportowe, 
popołudnia tematyczne pełne gier i 
rozrywki, mini disco dla dzieci, wieczory 
taneczne, karaoke. 
UWAGA  opłata klimatyczna około 1,5 
EUR/pokój/dzień - płatna na miejscu. 
CENA ZAWIERA  nocleg, All Inclusive, 
bilet lotniczy, opłaty lotnicze, transfer do 
obiektu i z powrotem, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP, 
obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2016 r poz. 187 i 1334), opieka rezydenta 
Travel Family.
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Na zapytanie łóżeczko dziecięce 
BEZPŁATNIE.

POŁOŻENIE  trzy budynki znajdujące się w ogrodzie niedaleko morza, w spokojnej 
wiosce Amoudi, w pobliżu: sklepy i tawerny.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI basen, basen dla dzieci, bar, w ogrodzie plac zabaw.
ZAKWATEROWANIE przestronne studia 2-osobowe, niektóre z możliwością 
dostawki (rozkładany fotel dla dziecka do 10 lat), z orientacją na stronę morską, 
prysznic/wanna, WC, aneks kuchenny, TV, Wi-Fi, klimatyzacja za dodatkową 
opłatą. Studia znajdują się na pierwszym i drugim piętrze. Apartamenty (na 
zapytanie) -  sypialnia 2-osobowa i pokój dzienny z rozkładaną sofą i aneksem 
kuchennym, prysznic/wanna, WC, TV, Wi-Fi, klimatyzacja za dodatkową  
opłatą, znajdują się na parterze, z oknami  
na basen. Balkony i tarasy są przestronne i 
zacienione. 
WYŻYWIENIE  śniadanie kontynentalne 
w formie bufetu serwowane w    
hotelu. Obiadokolacja serwowana jest  
w tawernie nad plażą Amoudi (około 300 
m), składa się z przystawki lub sałatki, 
dania głównego i deseru. 
PLAŻA  węższa piaszczysta plaża 
Amoudi, z łagodnym zejściem do morza. 
Przy plaży znajduje się tawerna Kritamo 
tego samego właściciela z pięknym 
widokiem na lazurowe Morze Jońskie. 
Dla klientów tawerny Kritiamo leżaki i 
parasole przy tawernie BEZPŁATNE.
UWAGA  opłata klimatyczna około 1,5 
EUR/pokój/dzień - płatna na miejscu. 
CENA ZAWIERA  nocleg, 2 posiłki,  
bilet lotniczy, opłaty lotnicze, transfer  
do obiektu i z powrotem, ubezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności, 
obowiązkowe ubezpieczenie KL i 
NNW+CP, obowiązkową dopłata na 
Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334), opieka 
rezydenta Travel Family. 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  
klimatyzacji około 6 EUR/dzień oraz 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.  
Na zapytanie łóżeczko dziecięce za 
opłatą około 10 EUR/tydzień. 

KRETA – Plakias ZAKYNTHOS – AmoudiKORFU – Sidari

od 2371 PLN*
os./transport lotniczy/2 posiłki/ 
7 nocy

  Dziecko do 4 lat   
pobyt BEZPŁATNY

 Studia dla 2-3 os

  Wyżywienie: 2 posiłki

 Samolot: Ostrawa 
 Loty we wtorki

 Zakwaterowanie:7/14 nocy

*cena po najwyższej 
zniżce 

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl

• Spokojna okolica
• Polecany dla rodzin 

z dziećmi 
• Świetny wybór

w c k b E
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KORFU – Sidari OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Ogólne Warunki Sprzedaży, Uczestnic-
twa, Zakresu i Jakości Obsługi TRAVEL 
FAMILY s.r.o. Sp. z o.o. oddział w Pol-
sce (zwane dalej Ogólnymi Warunkami 
Uczestnictwa). Poniższe Ogólne Warun-
ki Uczestnictwa mają zastosowanie do 
wszystkich wycieczek, pobytów, powią-
zanych usług turystycznych i innych 
usług turystycznych organizowanych 
przez TRAVEL FAMILY s.r.o. Sp. z o.o. od-
dział w Polsce (zwanym dalej BPTF lub 
Organizator). Prawa i obowiązki klienta 
oraz BPTF określone w niniejszych wa-
runkach w związku z podróżą stosuje się 
odpowiednio do świadczenia połączo-
nych usług turystycznych. Integralną 
częścią niniejszych Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa jest potwierdzenie Ubez-
pieczenia od upadłości BPTF.
Integralna częścią Warunków Uczest-
nictwa są również Ważne Informacje 
zawarte w treści Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa. Klient jest zobowiąza-
ny do zapoznania się z informacjami 
przekazanymi przez BPTF dla danego 
rodzaju podróży.
Poniższe warunki uczestnictwa stano-
wią integralną część Umowy pomiędzy 
Klientem, a BPTF.

I. ZAWARCIE UMOWY
Stosunek umowy pomiędzy BPTF, a klien-
tem powstaje na podstawie podpisanej 
przez klienta umowy i jej potwierdzeniu 
przez BPTF lub po przelaniu zaliczki lub 
całości wpłaty na konto BPTF. Klient otrzy-
muje umowę turystyczną, którą po podpi-
saniu prześle pocztą lub w formie elektro-
nicznej do BPTF albo wpłaci zaliczkę lub 
całość na konto BPTF. W tym momencie 
umowa staje się ważna, a klient zobowią-
zany jest do wpłaty zaliczki lub całości na 
konto BPTF zgodnie z terminami wska-
zanymi na umowie. Jednocześnie Klient 
oświadcza, że:
a)   zapoznał się i uznał Ogólne Warunki 

Uczestnictwa,
b)   otrzymał dowód Ubezpieczenia od upa-

dłości organizatora,
c)   został mu przekazany odpowied-

ni formularz zgodnie z dyrektywą nr. 
122/2018 Sb., w sprawie wzorów for-
mularzy dla różnych typów wycieczek i 
usług związanych z podróżą,

d)  został on poinformowany o wymogach 
paszportowych i wizowych dla danej 
podróży, w tym przybliżonych termi-
nów wiz, a także otrzymał informacje o 
wymaganych szczepieniach i ogólnych 
warunkach dotyczących zdrowia. 

e)   otrzymał kontakt do lokalnego przedsta-
wiciela organizatora.

f)  jest uprawniony do zawarcia umowy, na-
wet na korzyść innych pasażerów; jeżeli 
klient zawiera umowę w imieniu osób po-
niżej 18 lat, potwierdza, że jest opiekunem 
prawnym, albo że ma zgodę uczestnictwa 
małoletniego w podróży i, że zgadza się z 
jego uczestnictwem w wybranej podróży.

g)  że za wszelkie zobowiązania, wszyst-
kich osób znajdujących się na umowie 
jak i swoje własne, wynikające z umowy 
odpowiada pierwsza wpisana na umowie 
osoba – Uczestnik – Zamawiający. 

h)  że zapoznał się on ze wszystkimi istotny-
mi informacjami, dotyczącymi poszcze-
gólnych obiektów, które oferuje BPTF. 

Warunkiem zorganizowania wyjazdu lub 
usług „na ZAPYTANIE” jest zawarcie umo-
wy i wpłata zaliczki w wymaganej wysoko-
ści. Możliwość zapewnienia wymaganego 
noclegu wymaga potwierdzenia przez 
BPTF. BPTF jest zobowiązany do jak naj-
szybszego poinformowania klienta, czy żą-
dane zakwaterowanie zostało potwierdzo-
ne. Strony niniejszym wyraźnie zgadzają 
się, że w przypadku braku potwierdzenia 
możliwości zakwaterowania przez hotel 
umowa taka ulega rozwiązaniu.
BPTF świadczy swoje usługi wszystkim 
zainteresowanym stronom, bez ograni-
czeń, 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 wy-

cieczek są wydawane z wyprzedzeniem. 
Dlatego BPTF zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian przed zawarciem 
Umowy, o zmianach dotyczących usług i 
cen końcowych wymienionych w katalogu 
wycieczki. W przypadkach, gdy dane na 
umowie różnią się od informacji zawartej 
w katalogu, wiążące są dane zawarte na 
umowie potwierdzonej przez BPTF. BPTF 
zastrzega sobie prawo do modyfikowania / 
udoskonalania danych i informacji podczas 
ważności katalogu.

II. WARUNKI CENOWE
Ceną ostateczną jest cena znajdująca się 
w Umowie, która została potwierdzona 
przez BPTF. Ceny są cenami umownymi 
pomiędzy BPTF, a Klientem. Cena zawiera 
podatek VAT. Klient powinien wiedzieć, że 
w przypadku niektórych cen nie zawierają 
one opłat klimatycznych, które Klient zo-
bowiązany jest opłacić na miejscu. Wszelkie 
informacje dotyczace opłat klimatycznych 
będą Klientowi przekazane przed podpisa-
niem umowy. Cena imprezy jest obliczona 
na podstawie obowiązujących taryf, cen, 
opłat i kursów walut. Informację o tym co 
zawierają ceny podane są przy każdym 
poszczególnym opisie obiektu. Jeżeli w 
katalogu lub na stronie internetowej BPTF 
nie napisano inaczej to w cenie wyjazdu 
zawarte są ceny transportu, opłat lotnisko-
wych, podatków bezpieczeństwa, opłaty 
paliwowe, zakwaterowanie i wyżywienie, 
transfery z lotniska i na lotnisko w miejscu 
wypoczynku, usługi rezydenta. BPTF jest 
upoważniony do 20 dni przed rozpoczę-
ciem podróży do podwyższenia ceny po-
dróży z tytułu zmian kosztów transportu, 
wzrostu opłat urzędowych, podatków lub 
opłat należnych za takie usługi jak lotni-
skowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 
portach morskich i lotniczych, wzrostu kur-
su waluty stanowiącej podstawę obliczenia 
końcowej ceny imprezy w stosunku do CZK, 
USD, EUR i to o więcej niż 10%. 
Sposoby obliczenia podwyżki cen wycieczki:
a)   wzrost cen transportu w tym paliwa pro-

porcjonalnie, do ceny która przypada na 
jednego klienta, gdy ogólny wzrost cen 
dla tej przyczyny, podzielony jest przez 
całkowitą liczbę klientów danej podróży.

b)  wzrost podatków, opłat lub innych po-
dobnych transakcji lub rekompensat 
pieniężnych z usług turystycznych 
świadczonych na podstawie umowy 
przez osoby trzecie, które są bezpo-
średnio zaangażowane w dostarczanie 
usług, w tym płatności związanych z 
transportem proporcjonalnie do płatno-
ści za osobę.

c)   wzrost kursu złotówki, korony czeskiej, 
euro, dolara stosowanego przy ustalaniu 
ceny podróży, kwocie odpowiadającej 
wysokości procentowej zmiany wysoko-
ści 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 ce-
nowych i stosuje się do wszystkich usług, 
które klient już zamówił i które są zawarte 
w ostatecznej cenie ustalonej w umowie 
turystycznej. Pisemne powiadomienie o 
wzrostach cen BPTF wysyła klientowi co 
najmniej 20 dni przed wyjazdem.
Jeśli BPTF zmuszone jest przez okoliczno-
ści zewnętrzne podnieść ostateczną cenę 
wyjazdu w innych niż wyżej wymienionych 
przypadkach, lub jeżeli cena wycieczki 
musi zostać zwiększona o ponad 8%, BPTF 
zaproponuje klientowi zmianę umowy. Je-
żeli 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 żą-
danie klienta cena może być ustalana indy-
widualnie z kontrahentem i może nastąpić 
podwyższenie cen w stosunku do cen ka-
talogowych związana z krótkim terminem 
przyjazdu lub wyczerpaniem miejsc w naj-
niższych cenach zamówionych przez BPTF. 
Wszelkie promocje lub obniżki cen jakie 

wprowadziło BPTF po dacie zawarcia 
umowy między BPTF, a klientem, nie 
daje klientowi prawa do żądania do-
datkowych świadczeń w obniżonych 
cenach.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
BPTF ma prawo żądać zapłaty całości ceny 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
a Klient ma obowiązek do zapłaty ceny 
wyjazdu przed jego rozpoczęciem. W dniu 
zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest 
do zapłaty na rzecz BPTF zaliczki w wyso-
kości 30% ceny końcowej z umowy, ewen-
tualnie innej kwoty ustalonej przez BPTF. 
Pozostałą kwotę Klient zobowiązany jest 
uiścić na 30 przed rozpoczęciem wyjazdu. 
W przypadku nie dotrzymania terminów 
zapłaty BPTF ma prawo do anulowania 
wycieczki i pobrania od Klienta opłaty za 
anulację zgodną z Ogólnymi Warunkami 
Uczestnictwa. Ewentualne zwroty lub nad-
płaty są dokonywane na rachunek, z któ-
rego zostały zrealizowane. Dniem zapłaty 
jest dzień, w którym środki znalazły się na 
koncie BPTF. W przypadku, gdy ostateczna 
cena podróży wskazana w umowie obejmu-
je ubezpieczenie należy zapłacić również 
za ubezpieczenie. Jeżeli zawarcie Umowy 
następuje na mniej niż 30 dni przed rozpo-
częciem imprezy, Klient zobowiązany jest 
do zapłaty jednorazowo pełnej 100% kwo-
ty w dniu podpisania Umowy. Za wpłatę w 
terminie należy uznać datę, w której BPTF 
fizycznie otrzymuje na konto lub gotówką 
pieniądze za umowę. W przypadku zamó-
wienia wycieczki na czas krótszy niż 14 dni 
przed wyjazdem klient ma obowiązek za-
płacić natychmiastowo za wyjazd w biurze 
gotówką lub przelewem i odesłać do biura 
potwierdzenie przelewu. Biuro zastrzega 
sobie prawo rozwiązania Umowy z Klien-
tem, którego wpłaty nie zostaną przez nie-
go zrealizowane w ustalonych terminach, 
przy czym Klient jest zobowiązany do po-
krycia kosztów związanych z rozwiązaniem 
Umowy. Jeżeli Klient przed dniem rozpo-
częcia imprezy nie uiści 100% ceny nie ma 
prawa do rozpoczęcia pobytu lub impre-
zy turystycznej. Dowód zakwaterowania 
(Voucher) zostanie przekazany klientowi 
po wpłaceniu 100% całkowitego kosztu 
wycieczki. Jeżeli klient (osoba fizyczna) 
odstąpi od umowy, na którą klient (osoba 
fizyczna) otrzymał składkę od pracodawcy, 
a pracodawca wpłacił kwotę finansową na 
rachunek BPTF, BPTF zwróci kwotę praco-
dawcy po odliczeniu kosztów anulacji.

IV. ZNIŻKI
Zniżki są udzielane od cen podstawowych 
tzn. ceny podstawowej za pobyt (nie usług 
opcjonalnych - usługi lotnicze i autoka-
rowe, usługi zakupione dodatkowo, np. 
dodatkowych posiłków, itp). Wszystkie 
rabaty mogą być stosowane tylko przy 
rezerwacji pobytu przed zawarciem umo-
wy i nie można powoływać się na nie po 
podpisaniu umowy. Przy zniżkach dla pra-
cownika lub członka klubu konieczne jest 
wykazanie dowodu członka lub pracowni-
ka, należy również przedłożyć certyfikat 
przed zawarciem 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 podstawo-
wym łóżku w pokoju, gdzie łóżka mogą być 
zajmowane przez osoby dorosłe. Zniżki 
dla dzieci zależą od kontrahenta danego 
obiektu. Decydujące znaczenie dla sto-
sowania tych zniżek ma osiągnięty wiek 
dziecka, a liczba dorosłych z dzieckiem w 
pokoju to minimalnie 2 osoby (płacą pełną 
cenę). Gdy dziecko przekroczy granicę wie-
ku ważną dla danej zniżki podczas trwania 
imprezy będzie ona traktowana jak gdyby 
limit ten został osiągnięty przed rozpo-
częciem wycieczki. Zniżki dla 2 lub więcej 
dzieci zakwaterowanych razem z 1 osobą 
dorosłą lub zniżki dla dzieci przebywają-
cych w oddzielnym pomieszczeniu - infor-
macje w BPTF. Jeśli w obiekcie podana jest 
cena rodzinna, jest ważna tylko dla 4 osób. 
Nie ma dodatkowych zniżek na tę rodzinną 
cenę. Warunki uzyskania EXTRA ZNIŻKI: 
Zniżkę można łączyć ze zniżkami FIRST 

MINUTE. Zniżka zostanie przyznana tylko 
w przypadku, gdy będzie dotyczyła drugie-
go 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 TRAVEL FAMILY s.r.o Sp. z o.o. od-
dział w Polsce.

V. ZMIANY USŁUG, ODSTĄPIENIE OD 
UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY TURY-
STYCZNEJ
BPTF, może przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej z przyczyn od niego nieza-
leżnych, zmienić istotne warunki Umowy z 
Klientem przy czym powinien niezwłocznie 
powiadomić o tym Klienta w formie pisem-
nej. Istotne warunki umowy wymienione 
są w ustawie 2527. W takiej sytuacji Klient 
powinien niezwłocznie nie później niż w 
terminie 5 dni poinformować BPTF, czy 
przyjmuje proponowaną zmianę Umowy 
albo odstępuje od Umowy za natychmia-
stowym zwrotem wszystkich wniesionych 
świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary 
umownej. BPTF wraz z propozycją zmiany 
Umowy przedstawi Klientowi w formie pi-
semnej informacje o zmianie Umowy wyni-
kającej z ustawy 2527. 
BPTF ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
a)  liczba osób zarejestrowanych na wyjazd 

jest mniejsza niż liczba minimalna okre-
ślona w umowie, a organizator przed-
stawił decyzję, o rezygnacji z podróży, 
klientowi w terminie określonym w umo-
wie, która nie powinna być mniejsza niż:

  I)  dwadzieścia dni przed wyjazdem dot. 
Podróży trwających dłużej niż sześć dni,

  II)  na siedem dni przed wyjazdem dot. 
podróży trwających od dwóch do sze-
ściu dni.

 III)  czterdzieści osiem godzin przed 
rozpoczęciem podróży w przypad-
ku podróży trwającej krócej niż dwa 
dni, lub

b)  gdy siła wyższa uniemożliwia spełnienie 
tego obowiązku w przypadku nieunik-
nionych okoliczności i odwoła podróż 
niezwłocznie przed rozpoczęciem wy-
cieczki.

Organizator w tych przypadkach zwróci 
klientowi wszystkie dokonane wpłaty, ale 
nie wypłaca klientowi odszkodowania.
W przypadku wystąpienia poważnych oko-
liczności (wynikających ze zmiany przez 
dostawcę), które uniemożliwiają świad-
czenie usług przez BPTF po ustalonych 
cenach oraz warunkach Umowy spowodo-
wane okolicznością siły wyższej BPTF jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy po-
dróży i jej anulacji w dowolnym momencie. 
Jeśli pojawią się okoliczności, które unie-
możliwiają wykonanie umowy przez BPTF 
zgodnie z warunkami umowy BPTF jest 
zobowiązane do przekazania takich zmian 
Klientowi bez zbędnej zwłoki. Klient ma 
prawo w przypadku braku akceptacji zmian 
w umowie odstąpić od umowy. W tym w 
przypadku odwołania podróży z powodu 
siły wyższej jest uprawniony do zwrotu za-
płaconej ceny, lub zaliczki bez jakiegokol-
wiek odszkodowania. 
Jeśli klient nie wycofa się z umowy w ter-
minie 5 dni od dnia otrzymania informacji 
o zmianie umowy, zrozumiałe jest, że ze 
zmianą się zgadza. BPTF ma prawo wypo-
wiedzieć umowę najpóźniej 21 dni przed 
wyjazdem jeżeli nie została uzbierana mi-
nimalna liczba klientów przy wycieczkach 
autokarowych, tj.:
a)  35 osób płacących pełną cenę katalo-

gową transportu autokarowego do 48 
miejsc,

b)  45 osób płacących pełną cenę katalo-
gową za transport autokarowy do 60 
miejsc,

c)   50 osób płacących pełną cenę katalogo-
wą transportu lotniczego do 78 miejsc,

d)  100 osób płacących pełną cenę katalo-
gową transportu lotniczego o pojemno-
ści powyżej 132 miejsc.

Dla innych wycieczek BPTF zastrzega so-
bie prawo do odwołania imprezy, jeśli nie 
osiągnięto minimalnej liczby uczestników 
określonych w ofercie. BPTF przy odwoła-
niu podróży ma obowiązek poinformować 
klienta na piśmie najpóźniej 21 dni przed 
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wyjazdem. W takim przypadku klient ma 
prawo do pełnego zwrotu bez dalszego od-
szkodowania. BPTF zastrzega sobie prawo 
do zmiany daty, godziny przyjazdu i wy-
jazdu, miejsca wyjazdu, odwołania antenki 
w przypadku nieosiągnięcia minimalnej 
liczby 5 uczestników z danego miejsca wy-
jazdu (w wyjątkowych przypadkach, na kil-
ka godzin przed planowanym wyjazdem). 
W tym przypadku Klient nie ma prawa na 
odstapienie od umowy ani żadnej zniżki. 
Ponadto BPTF 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 po-
dróży, lub z powodów nadzwyczajnych, 
na które BPTF nie może mieć wpływu. W 
przypadku nieuniknionego zdarzenia tzw. 
siła wyższa, np. strajki uważane są za nie-
korzystne, pogoda, stan wojenny, wojny lo-
kalne, powstanie, niestabilność polityczna 
prowadząca do zagrożeń dla zdrowia i ży-
cia klientów, zamieszki, przewroty wojsko-
we prowadzące do ogólnego chaosu, ter-
rorystyczne ataki, konsekwencje polityki 
migracyjnej, eksplozje, niszczycielskie klę-
ski żywiołowe, tj. trzęsienia ziemi, erupcja 
wulkanu, pożary, powodzie, tsunami, hura-
gany, silne burze, tornada, epidemie cho-
rób zagrażających zdrowiu i życiu klientów, 
nieprzewidywalne problemy techniczne 
samolotów itp. Zdarzenia tzw. siły wyż-
szej nie mogą być przedmiotem reklamacji 
do żądania odszkodowania. W przypadku 
wydarzeń spowodowanych tak zwaną siłą 
wyższą, BP patrzy na tę sytuację jako sytu-
ację awaryjną, gdy TA się rozpoczęła zanim 
klient zaczyna podróż i ma prawo anulować 
lub wypowiedzieć umowę bez żadnego do-
trzymania terminu odstąpienia od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. BP ma 
prawo do zapłaty za wykonane usługi. Naj-
wyższym priorytetem jest ochrona zdrowia 
i życia klientów, w przypadku przerwania 
wyjazdu z powodu tak zwanej siły wyższej, 
klienci zostaną przewiezieni do Polski. W 
przypadku braku świadczenia usług ze 
względu na tzw. siłę wyższą klientowi nie 
przysługuje zniżka od ceny wyjazd lub 
odstąpienie od umowy. Ewentualne inne 
koszta związane z interwencją siły wyż-
szej nie będą zwracane przez BP. BPTF nie 
ponosi odpowiedzialności w powyższych 
przypadkach za konsekwencje i szkody z 
tego wynikające: zmiany programu i ceny 
wycieczek. BPTF również nie ponosi od-
powiedzialności za odwołanie wycieczki 
i za zmiany planu podróży, trasy i usług z 
powodu siły wyższej. W takim przypadku 
BPTF świadczy wyłącznie usługi zgodnie z 
jego możliwościami. Nie jest to uważane za 
istotną zmianę wycieczki zmiana rozkładu 
lotów, zmiana odlotu / przylotu, zmiana 
wyjazdu/ przyjazdu, trasy, planu podró-
ży oraz harmonogram lub zmiany lotu. 
BPTF nie odpowiada w przypadku ewen-
tualnych przesunięć / opóźnień lotów lub 
przesunięć lotów i ostrzega o możliwości 
ich wystąpienia. BPTF zwraca uwagę, że w 
przypadku zmiany lotu lub zmiany rozkła-
du lotów nie przysługuje pasażerowi prawo 
do odstąpienia od umowy i odszkodowania. 

VI. ZMIANA UMOWY ZE STRONY  
KLIENTA
1. Zmiana terminu imprezy, miejsca impre-
zy lub rodzaju zakwaterowania albo rodza-
ju transportu
w Umowie na podstawie pisemnego wnio-
sku Klienta zostanie przeprowadzona ze 
strony BPTF, jeżeli istnieją realne przesłan-
ki dla tej zmiany oraz jeżeli BPTF ma moż-
liwośc dokonania zmiany. Prośba Klienta 
dotycząca zmiany Umowy obowiązuje do-
piero po pisemnym potwierdzeniu przez 
BPTF. Klient ma obowiązek uiszczenia za 
zmianę terminu imprezy, zmianę miejsca 
imprezy, zmianę rodzaju zakwaterowania 
lub zmianę rodzaju transportu w Umowie 
150 PLN za każdą uczestniczącą osobę 
włącznie z dziećmi, jeżeli Klient przepro-
wadzi tę zmianę w okresie 30 i więcej dni 
przed rozpoczęciem korzystania z usług. 
Jeżeli zmiana terminu imprezy, zmiana 
miejsca imprezy, zmiana rodzaju zakwa-
terowania albo zmiana rodzaju transpor-
tu zostanie przeprowadzona ze strony 
Klienta w Umowie w okresie 29 i mniej dni 
przed rozpoczęciem 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 okre-
ślonej liczby dni zalicza się również dzień, 
w którym doszło do doręczenia oznajmie-
nia o zmianie do BPTF. Do liczby dni nie 
zalicza się dnia, w którym ma zostać świad-
czona pierwsza usługa (odlot, odjazd lub 
początek imprezy, pobytu). 
2. Zmianę danych osobowych, zmianę ad-
resu Klienta, innych danych klienta, lub 
zmianę uczestnika os. zamawiającego 
Klient musi oznajmić pisemnie do BPTF. 
Liczy się dzień udokumentowanego do-
starczenia oświadczenia do BPTF w niżej 
podanym terminie, a osoba w nim podana 
staje się Zamawiającym. Oświadczenie 
musi zawierać informację nowego Klienta, 
że zgadza się z zawartą umową turystycz-
ną i spełnia wszelkie warunki określone 
dla świadczenia imprezy oraz jego podpis. 
Klient ma obowiązek uiszczenia za zmia-
nę osoby w Umowie przeprowadzonej w 
okresie 3 i więcej dni przed rozpoczęciem 
korzystania z usług kwotę 150 PLN za każ-
dą zmienioną osobę włącznie z dziećmi. 
Jeżeli zmiana osoby w umowie przepro-
wadzona jest w okresie 2 i mniej dni przed 
rozpoczęciem korzystania z usług, zmiana 
ta jest uważana za odstąpienie od Umowy 
ze strony Klienta na podstawie punktu VII. 
Określając ilość dni przy zmianie do okre-
ślonej liczby dni zalicza się również dzień, 
w którym doszło do doręczenia oświadcze-
nia o zmianie do BPTF. Do liczby dni nie 
zalicza się dnia, w którym ma zostać świad-
czona pierwsza usługa (odlot, odjazd lub 
początek imprezy, pobytu). Jeśli w umowie 
nastąpiła zmiana osoby lub terminu, w któ-
rym wliczona została zniżka za wczesny 
zakup, nowa rezerwacja i nowa umowa są 
zawierane na podstawie aktualnych warun-
ków cenowych. W takim przypadku pier-
wotna 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 BPTF związa-
nych z dokonaniem zmiany.
3. Zmiana liczby osób w umowie: 
a)   Jeżeli tylko jedna z osób na umowie 

rezygnuje z wyjazdu mając zakupiony 
pokój dwuosobowy lub wieloosobowy, 
pozostała(e) osoba(y) jest(są) zobo-
wiązana(e) do uiszczenia opłaty za po-
kój jednoosobowy albo uiścić opłatę za 
niezajęte łóżka. Jeżeli opłata ta nie zo-
stanie uiszczona, osoby te nie spełniają 
warunków do wystawienia dokumentów 
podróży – Vouchera i nie mogą im być 
świadczone usługi ze strony BPTF. 

b)  W przypadku, gdy Klient zakupi cały 
apartament i jedna albo więcej osób w 
apartamencie zrezygnują z wyjazdu po-
zostałe osoby z Umowy są zobowiązane 
do uiszczenia w określonym terminie 
różnicy w stosunku do podstawowej 
ceny zakwaterowania. Jeżeli Klient nie 
dopłaci różnicy, BPTF uważać to będzie 
za odstąpienie od Umowy ze strony 
Klienta na podstawie punktu VII. 

Bezpłatna zmiana wycieczki w możliwa jest 
tylko do 31.1.2021. Zmiany można dokonać 
tylko i wyłącznie w cenach i warunkach z 
dnia zmiany przy takiej samej ilości osób. 
BPTF zastrzega sobie prawo do naliczenia 
opłat administracyjnych związanych ze 
zmianami. Nowa umowa musi być wybra-
na z dostępnej oferty i co najmniej z taką 
samą ceną za osobę dorosłą jaka obejmo-
wała pierwotną umowę przy zachowaniu 
takiej samej liczby pasażerów, długość 
wyjazdu, kategorii hotelu, typu zakwate-
rowania i rodzaju posiłków. Zmiana jest 
możliwa tylko po cenach i z zastrzeżeniem 
warunków ważnych w dniu zawarcia nowej 
umowy. BPTF zastrzega sobie prawo do 
obciążenia klienta dodatkowymi kosztami 
poniesionymi w związku ze zmianą Umowy.

VII. OSTAPIENIE OD UMOWY – REZYGNA-
CJA Z IMPREZY ZE STRONY KLIENTA
Klient może w każdym czasie zrezygnować 
z imprezy turystycznej. Rezygnacja (odstą-
pienie) od umowy musi być złożone w for-
mie pisemnej. Przy czym za ważne uznaje 
się złożenie rezygnacji z podpisem osoby 
rezygnującej z rezerwacji lub jego zastęp-
cy. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje 
się dzień jej wpływu do biura BPTF. W tym 
przypadku, BPTF ma prawo żądać od-
szkodowania na podstawie ogólnych wa-
runków UCZESTNICTWA nabytych usług 
(patrz punkt II- Warunki cenowe). Koszty 

rezygnacji są wpłacane przez klienta i po-
bierane natychmiast przez BPTF. Kwota 
Ubezpieczenia nie wraca do klienta. BPTF 
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 zobo-
wiązany do zwrotu wszystkich kuponów 
(voucher), w przeciwnym razie BPTF po 
potrąceniu odpowiedniej opłaty za anu-
lowanie rezerwacji nie jest zobowiązany 
do zwrotu pozostałej kwoty zapłaconej w 
celu udowodnienia braku zwrotu tych do-
kumentów. Po odjęciu kosztów rezygnacji 
i zwrocie dokumentów od klienta do BPTF 
klient otrzymuje z powrotem resztę wpła-
conej kwoty. Wysokość kosztów rezygnacji 
zależy od czasu, w którym BPTF otrzymał 
wniosek klienta o odstąpienie od umowy, a 
mianowicie:
Do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10 
% od osoby od ustalonej ceny nie mniej niż 
170 pln/os. 
Od 44 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 7 dni 
do rozpoczęcia podróży lub jej nierozpoczę-
cia lub przerwania imprezy turystycznej – 
100 % od osoby od ustalonej ceny. 
W przypadku rezygnacji klienta z umowy 
dotyczącej imprez lotniczych BPTF ma 
prawo pobrać 100 % wartości przelotu (lot, 
transfer, podatki i opłaty lotniskowe) za 
które biuro podróży zapłaciło z góry, a linie 
lotnicze nie przewidują zwrotów kosztów w 
przypadku rezygnacji 
Na wybrane zakwaterowanie/ obiekty 
obowiązują indywidualne koszty rezygna-
cji ustalone przez kontrahenta BPTF. Te 
informacje znajdują się w opisach obiek-
tu w katalogu lub na stronie internetowej 
BPTF www.vitkovicetours.pl. Klientom, 
którym zezwolono na zmianę pobytu na 
kolejny sezon, w przypadku odstąpienia 
od umowy zostaną naliczone koszty rezy-
gnacji w wysokości co najmniej takiej, jak w 
przypadku odstąpienia od umowy na ory-
ginalny termin pobytu, w dniu wpłynięcia 
wniosku o zmianę pobytu na kolejny sezon. 
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której 
klienci dokonają zmiany rezerwacji pobytu 
w danym roku i zrezygnują z pobytu za-
rezerwowanego na kolejny rok, procedura 
będzie przebiegać jak wyżej. W przypadku 
wykorzystania vouchera na zaliczkę i póź-
niejszego odstąpienia klienta od umowy, 
różnica jest zwracana na kolejny voucher 
TRAVEL FAMILY po potrąceniu opłat za 
anulowanie.
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 
BPTF 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 rozpoczęcia usług tj. noc-
legi w obiekcie w dniu podanym na umowie 
(voucherze) lub nie stawi się na wyjazd 
(wylot) lub zostanie wyłączony z podróży 
(np. ukrywając faktyczny stan zdrowia, z 
powodu zakłócania podróży, zagrażając 
życiu i zdrowiu innych uczestników, lub 
pracownikom BPTF, nie zachowując się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa i obyczajami) czy też nie będzie w niej 
uczestniczył ze względu na nieprawidłowe 
zapoznanie się z umową lub niezastosowa-
nie się do przepisów, paszport, wizowych 
i innychprzepisów, nie jest uprawniony do 
zwrotu wpłaconej sumy pieniędzy i traci 
100%, nie ma mowy o rezygnacji z podró-
ży, jeżeli w danym dniu nie zgłoszono w 
BPTF lub u jego przedstawiciela. W przy-
padku, gdy klient anuluje część podróży 
w jej trwania lub nie skorzysta z żadnej z 
opłaconych usług, nie jest uprawniony do 
zwrotu kosztów za niewykorzystane usłu-
gi. Jeżeli klient anuluje umowę przed jej 
rozpoczęciem, a posiadał kompleksowe 
Ubezpieczenie włącznie z Ubezpieczeniem 
kosztów rezygnacji, może ubiegać się o 
odszkodowanie, na wypłatę kosztów anu-
lacji pobieranej przez BPTF. Rezygnację 
z udziału w wycieczce ubezpieczony lub 

beneficjent (w rozumieniu kr) musi zgłosić 
do BPTF najszybciej jak się da w dniach 
roboczych od momentu gdy nastąpiła nie-
możność uczestnictwa i wyciecze BPTF. O 
takie informacje może ubiegać się firma 
ubezpieczeniowa zgodnie z warunkami fir-
my ubezpieczeniowej dotyczącymi zasad 
anulacji. Warunki Ubezpieczenia kosztów 
rezygnacji klient otrzymuje po zawarciu 
umowy o kosztach rezygnacji. Rezygna-
cja musi być dokonana przez uprawnioną 
osobę - ZAMAWIAJĄCEGO w sposób moż-
liwy do udowodnienia i należy powiado-
mić BPTF nie później niż 1 dzień roboczy 
następujący po dniu, w którym wystąpiła 
niezdolność klienta do wzięcia udziału 
w wyjeździe BPTF. Z tym roszczeniem 
może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń 
w zakresie Kosztów rezygnacji. Warunki 
ubezpieczenia kosztów rezygnacji klient 
otrzyma przy zawarciu umowy. Klientom, 
którym pozwolono zmienić pobyt na sezon 
następny bez żadnych dopłat w przypadku 
odstąpienia od umowy zostanie naliczona 
opłata za anulację przynajmniej taka jaką 
kwotą obciążona byłaby pierwotna rezer-
wacja w dniu zmiany rezerwacji na kolejny 
sezon. 

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 zobowiązany 
uiścić bezpośrednio przy wpłacie pierwszej 
zaliczki lub całej kwoty. W trakcie trwania 
umowy Klient może wnieść prośbę o do-
datkowe usługi bezpośrednio do rezyden-
ta, który jeżeli będzie to możliwe powinien 
pośredniczyć przy zawarciu dodatkowych 
usług. W tym wypadku opłaty za usługi do-
datkowe Klient uiści bezpośrednio na rzecz 
wykonawcy tychże usług w odpowiedniej 
walucie. BPTF nie gwarantuje jakości wy-
konania usług, które Klient zawiera na 
miejscu u rezydenta lub innej osoby czy 
też organizacji. Klient może zostać zakwa-
terowany w dowolnej części hotelu chyba, 
że strony dokonały w umowie szczegóło-
wych pisemnych ustaleń w tym zakresie. 
Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi 
są zdjęciami przykładowymi. A zatem po-
koje mogą różnić się od prezentowanego 
na zdjęciu w katalogu. Przedstawione w 
katalogu ceny za wyposażenie lub usługi 
dodatkowo płatne, w tym parasole, klima-
tyzacja, sejf, itp. są cenami orientacyjnymi, 
ważnymi w chwili przygotowywania katalo-
gu i mogą ulec zmianie. Niektóre atrakcje 
wymienione 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, prze-
stojów w działaniu klimatyzacji, zamknięcie 
basenów wewnętrznych / zewnętrznych 
itp.). Udzielanie zniżek LAST MINUTE jest 
odzwierciedleniem tego, że jakość usług 
może nie być równa jakości usług zaku-
pionych po pełnej cenie katalogowej, po-
nieważ hotelarz oferuje w niższych cenach 
ostatnie dostępne oferty pokoi. W przypad-
ku sprzedaży wycieczek w systemie Last 
Minute, a także innych zniżek specjalnych, 
zwracamy uwagę na fakt, że chociaż zacho-
wana jest określona jakość i ilość usługi, 
klient może zostać zakwaterowany w in-
nym typie pokoju lub apartamentu (studio) 
lub w innym (alternatywnym) obiekcie noc-
legowym. Ponadto BPTF zastrzega sobie 
prawo użycia innych możliwości i przenie-
sienia klientów do innych obiektów zgodnie 
z ofertą BPTF. BP ma prawo do wszystkich 
powyższych zmian i może poinformować 
klienta nawet po rozpoczęciu wyjazdu. Ci, 
którzy wyruszają w podróż, muszą także 
liczyć na utratę komfortu własnego miesz-
kania przez określony czas i konieczność 
dostosowania się do nowego środowiska, 
atmosfery, diety, mentalności ludzi, flory i 
fauny w miejscu, które wybrali na wakacje.

IX. UBEZPIECZNIE
BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej 
z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy 
generalnej ubezpieczenia o nr 205257 z 
dnia 24.09.2015 zawiera na rzecz klientów 
uczestniczących w organizowanych impre-
zach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie 
z przepisami ustawy o usługach turystycz-
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nych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i za-
kres ubezpieczenia przedstawiony jest w 
umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia 
udziału w imprezie turystycznej. Ubez-
pieczony 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 dentysty tj. 
Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy 
w kraju i za granicą z obowiązku zachowania 
tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na 
udostępnienie SIGNAL IDUNA dokumentacji 
medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia 
prawa do świadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a 
także informacji o przyczynie śmierci Ubez-
pieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa 
zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego 
Dane osób objętych ubezpieczeniem w za-
kresie obejmującym: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamieszkania/zamel-
dowania, zostaną udostępnione do firmie 
ubezpieczeniowej, tj. SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 
31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwa-
rza udostępnione dane osobowe zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych, w 
celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz 
marketingu produktów i usług świadczo-
nych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
BPTF wraz z dokumentami podróży wysyła 
karty ubezpieczenia wraz z instrukcja po-
stępowania. Każda osoba ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawia-
nia, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jej danych osobowych 
w celu marketingowym. Klient ma możli-
wość wykupienia również Ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji.
Organizator jest ubezpieczony SIGNAL 
IDUNA POLSKA TU S.A. na wypadek swojej 
niewypłacalności na pokrycie kosztów po-
wrotu Klientów z imprezy turystycznej do 
miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu 
z imprezy turystycznej. 
W myśl dyrektywy Unii Europejskiej nr. 
159/1999 gwarantuje klientowi w przypad-
ku upadku BPTF, które:
a)  nie może zapewnić klientowi transportu 

z miejsca pobytu 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 mię-
dzy ceną zapłaconą za podróż, a ceną 
pakietu, pod warunkiem, że podróż od-
była się tylko częściowo.

Przepisy dotyczące warunków i zakresu 
ubezpieczenia klienta BPTF są określone w 
dokumencie towarzystwa ubezpieczenio-
wego. BPTF jest zobowiązany do przeka-
zania klientowi jednocześnie z umową lub 
potwierdzeniem umowy ubezpieczenia, za-
wierającego nazwę firmy ubezpieczeniowej, 
warunków ubezpieczenia oraz sposobów 
powiadamiania o wypadku ubezpieczenio-
wym. W przypadku, gdy klientowi nie będzie 
udostępniony transport z miejsca zamiesz-
kania za granicą, z powrotem do Polski, jeśli 
transport jest częścią umowy, ubezpieczy-
ciel powinien zapewnić transport do miejsca 
zamieszkania w Polsce włącznie z noclega-
mi na miejscu wypoczynku i wyżywienia do 
czasu wyjazdu. Jeśli klientowi zostanie za-
pewniony transport w tym również niezbęd-
ne 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 BPTF wynikające z nieprze-
strzegania umowy przechodzą na ubezpie-
czyciela BPTF do kwoty ubezpieczenia za-
pewnianego przez firmę ubezpieczeniową. 
Obowiązkowe ubezpieczenie BPTF obejmu-
je wyjazdy określone w ustawie nr 159/1999 
Sb. z późniejszymi zmianami.

X. DOKUMENTY PODRÓŻY
Klient jest odpowiedzialny za ważność 
swoich dokumentów podróży w czasie 
trwania wycieczki. Obowiązkiem klienta 
jest przedłożenie BPTF zgody przedsta-
wiciela prawnego w przypadku, gdy klient 
w wieku poniżej 18 lat wyjeżdża z kimś in-
nym bez nadzoru opiekuna prawnego. Jeśli 
klient nie posiada ważnego dokumentu po-
dróży i z tego powodu nie może uczestni-
czyć w wycieczce, klient nie będzie upraw-
niony do zwrotu zaliczki lub ostatecznej 
ceny umowy. W przypadku, gdy pełna cena 
podróży nie została zapłacona przez klien-

ta, klient jest zobowiązany za nią zapłacić. 
Klienci, którzy jadą własnym transportem, 
są odpowiedzialni za wszystkie niezbęd-
ne dokumenty potrzebne do podróży za 
granicę (zielona karta, prawo jazdy lub 
międzynarodowe prawo jazdy itp.). Należy 
pamiętać, że dzieci muszą mieć własny 
dokument podróży! W przypadku utraty 
lub kradzieży dokumentu podczas podró-
ży, jest on zobowiązany do uzyskania no-
wego (zastępczego) dokumentu podróży 
na własny koszt. Klient może w tym przy-
padku poprosić o pomoc rezydenta lub 
przedstawiciela, który postara się pomóc 
w jak najszybszym wyrobieniu nowych 
dokumentów. Wszelkie nakłady pieniężne, 
które poniesie w tej sprawie BPTF klient 
musi zapłacić.

XI. DOKUMENTY ORAZ OBOWIĄZKI 
WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW CELNYCH, 
DEWIZOWYCH I INNYCH
Klient ma obowiązek posiadać podczas 
imprezy turystycznej: ważny paszport, co 
najmniej 6 miesięcy od zakończenia im-
prezy turystycznej (do krajów spoza Unii 
Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu 
osobistego (do krajów należących do Unii 
Europejskiej), ewentualnie wizy turystycz-
nej oraz do przestrzegania przepisów 
celnych i dewizowych obowiązujących w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach 
tranzytowych i docelowych. Powyższy 
obowiązek posiadania ważnego doku-
mentu podróży dotyczy również dzieci – 
bez względu na ich wiek. W przypadku na-
ruszenia zasad paszportowych i wizowych 
lub nie posiadania ważnych dokumentów 
dzięki czemu klient nie może przekroczyć 
granicy nie daje podstaw do żądania od-
szkodowania od BPTF.

XII. REKLAMACJA
BPTF jest odpowiedzialne za właściwe zor-
ganizowanie wycieczki i jest zobowiązana 
do udzielenia pomocy klientom w trudnej 
sytuacji. Podróż jest wadliwa, jeżeli któ-
rakolwiek z usług turystycznych objętych 
wycieczką nie została dostarczona zgodnie 
z umową. 
Jeśli podróż ma wadę, klient jest zobowią-
zany do jej zgłoszenia do BPTF bez zbędnej 
zwłoki, jeszcze na miejscu. Jednocześnie 
klient ustali rozsądny czas usunięcia wady, 
chyba że BPTF odmówi usunięcia wady. 
Klient ma prawo zgłosić wadę również po-
przez pośrednika sprzedaży. Jeżeli podróż 
ma wadę i klient dokonał jej zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, klient ma prawo do zniżki 
w wysokości rozsądnego zakresu ceno-
wego podczas czasu trwania wady. Okres 
przedawnienia do zniżki wynosi dwa lata. 
BPTF usunie wady podróży, chyba że nie 
jest to możliwe, lub usunięcie wady wymaga 
nieuzasadnionych kosztów w zakresie roz-
miaru wady i wartości usług turystycznych, 
o których mowa. Jeśli BPTF nie usunie wady 
w wyznaczonym terminie, klient ma prawo 
samodzielnie usunąć wadę i zażądać zwrotu 
niezbędnych kosztów. W przypadku istotnej 
wady klient może odstąpić od umowy bez 
zapłaty kosztów rezygnacji. 
Jeżeli zaistnieją poważne wady po wyjeź-
dzie, BPTF oferuje bez dodatkowych kosz-
tów dla klienta odpowiednią alternatywę, 
jeśli to możliwe, takiej samej lub wyższej 
jakości niż to, co zostało uzgodnione w 
umowie aby wycieczka mogła zostać kon-
tynuowana. Jeżeli zaproponowane rozwią-
zanie zastępcze jest gorsze od tego, które 
określono w umowie, BPTF zapewni klien-
towi rozsądną zniżkę. Klient może odrzucić 
proponowane rozwiązanie zastępcze tylko 
wtedy, gdy nie jest ono porównywalne z 
uzgodnionym w umowie lub jeżeli udzie-
lona zniżka nie jest uzasadniona. W tej sy-
tuacji BPTF jest zobowiązany jeżeli umowa 
zawiera również transport do dostarczenia 
klientowi bez zbędnej zwłoki i bez dodatko-
wych kosztów dla klienta, również ekwiwa-
lentnego transportu do miejsca pobytu lub 
do innego miejsca uzgodnionego między 
stronami. Jeśli nie można z powodu 
sił wyższych i wyjątkowych okoliczno-
ści zapewnić powrotu klienta zgodnie z 
umową, BPTF ponosi koszty niezbędnego 
zakwaterowania, jeśli jest to możliwe o 
porównywalnej kategorii do maksymalnie 
trzech dni na rzecz klienta. BPTF nie może 
powoływać się na nieuniknione i nadzwy-
czajne okoliczności, w których właściwy 
przewoźnik nie może powoływać się na ta-
kie okoliczności na mocy obowiązującego 
prawa Unii. Klient może złożyć reklamację 

w miejscu świadczenia usługi w formie ust-
nej lub pisemnej i jest zobowiązany do wy-
kazania współpracy przy jej rozwiązywaniu 
i wyjaśnianiu. Skarga może być również 
złożona do biura podróży lub agencji po-
średniczącej.
Procedura reklamacyjna BPTF, która jest 
integralną częścią Ogólnych warunków 
uczestnictwa. W przypadku usterek w dzia-
łaniu, klient jest zobowiązany do wspólne-
go działania w taki sposób, aby zapobiec 
lub zminimalizować ewentualne szkody. 
W szczególności, klient jest zobowiązany 
do niezwłocznego przekazania swoich za-
strzeżeń w miejscu pobytu rezydentowi/ 
przedstawicielowi BPTF lub innej odpowie-
dzialnej osobie, aby można było przepro-
wadzić 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 
BPTF lub inny odpowiedzialny pracownik 
spisze z klientem protokół reklamacyjny. 
Klient jest zobowiązany do zapewnienia 
współpracy niezbędnej do zaspokojenia 
roszczenia. BPTF nie ponosi odpowiedzial-
ności za poziom zagranicznych usług zwią-
zanych 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 
BPTF (vis major) i / lub okoliczności zwią-
zanych z klientem, w których klient, w ca-
łości lub w części, nie korzysta z zamówio-
nych, opłaconych i zarezerwowanych przez 
klienta usług o ile nie uzgodniono inaczej, 
nie ma prawa do zwrotu lub zniżki na koszt 
tych usług. Jeśli BPTF przerywa podróż z 
powodu działania siły wyższej, musi podjąć 
wszelkie środki w celu powrotu pasażera. 
BPTF informuje o możliwości internetowe-
go, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
między klientem, a BPTF w związku z usłu-
gami sprzedanymi przez Internet. Możesz 
rozwiązać taki spór za pośrednictwem 
domeny http://ec.europa.eu/ consumers/
odr/. BPTF informuje niniejszym klienta o 
pozasądowym rozstrzygnięciu sporu mię-
dzy klientem, a BPTF dotyczącego usług 
sprzedawanych przez organizatora. Polski 
Urząd Inspekcji Handlowej (www.katowice.
wiih.gov.pl) jest właściwym organem do 
dyskusji na temat takiego sporu. 

XIII. OBOWIAZKI ZDROWOTNE
Każdy uczestnik podróżuje ze świadomo-
ścią swojego stanu zdrowia oraz o kosz-
tach usług lekarskich i leczenia za granicą. 
Klient jest zobowiązany do poinformowa-
nia BPTF o wszelkich zdrowotnych ograni-
czeniach na piśmie.

XIV. BAGAŻ
W przypadku transportu autokarowego 
Klient może zabrać 1 sztukę bagażu pod-
ręcznego ok. 5 kg oraz 1 sztukę bagażu 
głównego o wadze ok. 17 kg, w transporcie 
lotniczym zależy to od przewoźnika, a te 
dane sa podawane odpowiednio później 
w roku 2020 było to 15-23 kg (lub inne 
obowiązujące u danego przewoźnika). 
Bagaże o wyższej wadze mogą być wy-
łączone z przewozu. Szczegółowe dane 
dotyczące zasad przewozu bagażu przez 
danego przewoźnika znajdują się na stro-
nie internetowej Linii Lotniczych. Klient 
jest zobowiązany do zaznajomienia się z 
tymi informacjami wraz ze szczególnym 
uwzględnieniem bagażu nietypowego.
Bagażami nietypowymi przykładowo są 
sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, 
wózki inwalidzkie. Chęć zabrania takiego 
bagażu należy zgłosić do BPTF najpóźniej 
przy podpisaniu Umowy. Przewóz bagażu 
nietypowego na trasie z lotniska do hotelu 
i z hotelu na lotnisko odbywa się na koszt 
Klienta. Cena przewozu bagażu nietypowe-
go będzie obliczona i potwierdzona przez 
BPTF po zgłoszeniu takiego przewozu. 
Jeżeli dojdzie do zaginięcia lub uszkodze-
nia bagażu w trakcie lotu Klient powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawi-
cielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić 
protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia 
bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz 
kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) 
jest podstawą roszczeń o odszkodowanie 
od linii lotniczych lub towarzystwa ubez-
pieczeniowego. BPTF nie ponosi odpowie-
dzialności za bagaż oraz rzeczy pozosta-
wione w miejscu publicznym bez opieki 
UWAGA: Nie należy umieszczać w bagażu 

przeznaczonym do transportu w lukach 
bagażowych takich przedmiotów jak: do-
kumenty, pieniądze lub inne wartościowe 
rzeczy. O możliwości zabrania dodatko-
wego bagażu lub bagażu nietypowego jak 
np. rower, deski do pływania, materace i 
inne należy pytać w BPTF. Uczestnik powi-
nien odpowiednio oznaczyć bagaż swoim 
imieniem i nazwiskiem oraz odebrać go po 
przybyciu do miejsca pobytu.

XV. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Każde Państwo samodzielnie przyznaje 
standard obiektów i ustala dla niego od-
powiednią liczbę gwiazdek (*).W każdym 
kraju istnieje indywidualny system kate-
goryzacji hotelowej, dlatego też nie można 
dokonywać porównań obiektów tej samej 
kategorii w różnych krajach. Wcześniejszy 
przyjazd lub późniejszy odjazd nie jest po-
wodem do późniejszego oddania pokoju. 
Doba hotelowa we wszystkich hotelach 
i apartamentach zwykle kończy się o 
godz. 09:00 lub 10:00, a rozpoczyna się o 
godz. 12:00–16:00. W przypadku późnych 
wylotów lub wyjazdów, bez względu na 
godzinę zakwaterowania, należy opuścić 
pokoje do godziny oznaczonej jako koniec 
doby hotelowej. Zatem wcześniejszy przy-
jazd lub późniejszy wyjazd nie uprawniają 
do dłuższego korzystania z pokoju, BPTF 
stara się zapewnić jedynie miejsce do 
przechowania bagażu. BPTF nie zapew-
nia prysznica po wykwaterowaniu i przed 
zakwaterowaniem. UWAGA: Obiekty nie 
ponoszą odpowiedzialności materialnej za 
rzeczy wartościowe pozostawione przez 
Klienta w pokoju. W tej sytuacji zalecamy 
wynająć sejf hotelowy dostępny w recep-
cji bądź pokoju i zdeponować w nim m.in. 
paszport, pieniądze oraz inne wartościo-
we rzeczy, przy czym w większości hoteli 
korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne. 
Pokoje są przydzielane na miejscu i BPTF 
nie ma wpływu na to jaki pokój otrzyma 
klient. Opis tekstowy jest decydujący przy 
prezentowaniu obiektu / zakwaterowania 
na stronie internetowej. Prawo do zakwate-
rowania powstaje po okazaniu vouchera na 
nocleg – VOUCHER. W przypadku zamó-
wienia pokoju 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, mate-
rac. Pokoje oznaczone symbolem M nie 
gwarantują bezpośredniego widoku na 
morze (zazwyczaj to boczny widok lub 
jego brak w przypadku zasłonięcia drze-
wami lub innym budynkiem). Jeśli częścią 
wyposażenia jest połączenie do internetu, 
BPTF nie ma wpływu na szybkość i jakość 
połączenia. Leży to w gestii zarządcy ho-
telu. Jeśli nie zostało podane inaczej, In-
ternet jest płatny. Miejsca do parkowania 
przy obiektach zakwaterowania nie są za-
zwyczaj wliczane w cenę. BPTF nie odpo-
wiada za błędne informacje prezentowane 
na stronach internetowych oraz w biurach 
pośredników BPTF. BPTF zastrzega sobie 
prawo aby zmienić obiekt noclegowy, jeśli 
jest to zmiana wprowadzona przez dostaw-
cę/właściciela obiektu noclegowego i jeśli 
zapewnione jest zastępstwo w tej samej 
lokalizacji i o podobnym wyposażeniu, o tej 
samej lub wyższej jakości. BP zwraca uwa-
gę, że w tym wypadku klient nie ma prawa 
do odstąpienia od umowy lub odszkodo-
wania. Parkingi w obiektach noclegowych, 
które odwiedzają klienci własnym samo-
chodem, zazwyczaj nie są wliczone w cenę 
i są w ograniczonych w ilościach miejsc 
parkingowych.

OPŁATA KLIMATYCZNA jest pobierana 
we wszystkich miejscach pobytowych jako 
lokalny, obowiązkowy podatek zgodnie z 
ustawa danego kraju. Opłata klimatyczna 
w części obiektów wliczona jest w cenę 
końcową wycieczki, jej wysokość zależna 
jest od wykupionych nocy i Klient uiszcza 
ją przy kupnie wycieczki w BPTF. W nie-
których przypadkach właściciele obiek-
tów życzą sobie, aby opłata klimatyczna 
uiszczana była na miejscu – informacje o 
konieczności zapłaty na miejscu wskazane 
są na naszej stronie internetowej lub w ak-
tualnym katalogu.
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VOUCHER – BPTF przekazuje Voucher 
Klientowi drogą elektroniczną po zapłace-
niu pełnej sumy za pobyt razem z Informa-
cjami przed podróżą na około 7 dni przed 
rozpoczęciem wycieczki, o ile Klient kupi 
wycieczkę w terminie krótszym niż 14 dni 
przed jej rozpoczęciem, VOUCHER może 
zostać doręczony w czasie krótszym ani-
żeli 7 dni, gdyż najpierw należy sprawdzić 
czy Klient uiścił pełną sumę za wycieczkę. 
Voucher to dokument, na podstawie któ-
rego partner zagraniczny świadczy usługi. 
Wydawany zazwyczaj w języku narodowym 
partnera. W voucherze określone są usługi, 
które Państwo zakupili w BPTF i z których 
mają Państwo prawo korzystać w czasie 
urlopu. Jeśli klienci samowolnie zakwa-
terują w pokoju lub apartamencie więcej 
osób niż określone zostało w voucherze, 
ponoszą oni wszelkie ryzyko ze strony za-
rządcy (regres, mandat, wykwaterowanie 
itp.). Po otrzymaniu vouchera prosimy o 
sprawdzenie wszystkich informacji oraz 
czy zostały w nim ujęte wszystkie usługi, 
które Państwo zakupili. W przypadkach 
niejasnych prosimy niezwłocznie zwrócić 
się do pracowników BPTF. Klient nie ma 
żadnego prawa do jakiejkolwiek ingerencji 
w VOUCHERZE, nie może niczego przepi-
sywać czy dopisywać! Poprzez jakąkolwiek 
ingerencję Klienta, poza zapisami pracow-
ników BPTF, voucher traci swoją wartość i 
zostaje unieważniony. Zakres wyżywienia 
oraz sposób serwowania posiłków (bufet 
czy też dania serwowane do stołu) poda-
ny jest w opisie świadczeń przy każdym 
obiekcie. Jakość posiłków uzależniona jest 
od kategorii hotelu. Jako zamówione wy-
żywienie rozumie się posiłki podawane w 
określonych godzinach według harmono-
gramu danego obiektu. BPTF oraz obiekt 
nie mają wpływy na niewykorzystane po-
siłki spowodowane nieobecnością Klienta 
w wyznaczonych godzinach dot. Również 
wycieczek fakultatywnych). Wszelkie 
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. Szczegółowe opisy opcji All Inc-
lusive 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 bufetu – wybór dań w formie sa-
moobsługi – pieczywo, ser, kiełbasa, dżem, 
masło (w zależności od standardu hotelu 
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 serwo-
wanych, 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 sałat-
kowy składa się kilka sałatek lub jarzyn 
będących uzupełnieniem serwowanego 
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 ewentualnym problemom w 
oferowanych przez Organizatora destyna-
cjach zalecamy pić wodę przegotowaną lub 
wodę w butelkach, tylko ze sprawdzonego 
źródła. W przypadku wyżywienia All inclu-
sive i All inclusive light klienci zazwyczaj 
zaczynają pobyt kolacją i kończą obiadem 
chyba, że hotel przewiduje inaczej.

XVI. WAŻNE INFORMACJE

PREZENTACJA OBIEKTÓW: zdjęcia po-
szczególnych miejsc noclegowych są do-
stępne w katalogach BPTF i na stronach 
internetowych. W niektórych przypadkach 
są to zdjęcia przykładowe lub zdjęcia tylko 
niektórych typów pokoi lub apartamentów. 
Aby uzyskać lepszą orientację dotyczącą 

wyglądu i projektu zarezerwowanego za-
kwaterowania, należy zapytać w BPTF, aby 
uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po 
przyjeździe. BPTF nie jest w stanie umieścić 
fotografi wszystkich typów pokoi w katalo-
gu i na stronie internetowej dlatego należy 
zdjęcia traktować tylko jako zdjęcia przy-
kładowe. BPTF nie odpowiada za zmiany 
wyglądu zakwaterowania, które wystapiły 
pózniej np. rozpoczęcie budowy w miejscu 
pobytu, lub malowanie elewacji lub zmiana 
wyposażenia pokoi. BPTF nie ponosi odpo-
wiedzialności za nieprzewidywalne wpływy 
środowiska naturalnego na jakość usług (np. 
krótkoterminowe zanieczyszczenie morza 
spowodowane zmianami pogody i inne zda-
rzenia, które mogą prowadzić do tymczaso-
wych ograniczenień zużycia wody lub ener-
gii elektrycznej, a także zmiany właścicieli 
obiektów noclegowych tym samym zmiany 
zakresu usług itp.). BPTF nie może być od-
powiedzialnym za wygląd lub układ otocze-
nia, ponieważ grunty te nie są uwzględnione 
jako część zakwaterowania. BPTF nie ma 
wpływu na ograniczenia spowodowane na-
rodowością, wiekiem lub innymi czynnikami, 
tak jak nie ma wpływu na to kto i jakiej na-
rodowości oraz w jakim wieku przebywa w 
danym obiekcie. O tym fakcie decyduje ho-
telarza. BPTF nie ponosi odpowiedzialności 
za zachowanie innych gości.

TRANSPORT: BPTF posiada prawo do wy-
łączenia Klientów z transportu lub pobytu, 
gdy Klient nie stosuje się do przepisów 
transportowych, zagraża innym uczestni-
kom i swoim zachowaniem łamie podsta-
wowe zasady mornalne. W przypadku wyłą-
czenia z transportu lub pobytu Klient traci 
niewykorzystane usługi i nie ma prawa do 
odszkodowania. Transport lotniczy do Chor-
wacji, Czarnogóry, Albanii, Grecji, na Cypr, 
Maltę, Sycylię i do Bułgarii jest zawarty w 
cenie. Transport autokarowy do Chorwa-
cji, Czarnogóry i do Włoch nie jest zawarty 
w cenie. Usługi te są dodatkowo płatne, są 
one potwierdzone na umowie (w większości 
przypadków jest to transport na zapyta-
nie). Do poszczególnych obiektów można 
dotrzeć drogą powietrzną, autokarem lub 
własnym transportem zgodnie z przypisa-
nymi do obiektu piktogramami każdego ro-
dzaju transportu. Każda przewożona osoba 
powodów bezpieczeństwa musi mieć swoje 
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 nie-
których linii lotniczych. Transport autokaro-
wy 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 przepi-
sów dotyczących odpoczynku kierowców 
lub przepisów ruchu lotniczego w odniesie-
niu do czasów lądowania i miejsc lądowań i 
odlotów samolotów. Z tych powodów BPTF 
nie zaleca klientom ustalania spotkań biz-
nesowych lub innych ważnych spotkań w 
okolicach godzin przylotów i wylotów/ przy-
jazdów i wyjazdów ponieważ mogą nastąpić 
zmiany w rozkładach. BPTF nie ponosi rów-
nież odpowiedzialności za opóźnienie środ-
ka transportu spowodowane zatłoczeniem, 
wadami technicznymi lub wynikającymi z 
nadzwyczajnych okoliczności - siłą wyższą i 
szkodami, które powstałyby z tego powodu. 
W przypadku opóźnienia środka transportu 
z powyższych przyczyn, klient nie ma pra-
wa do odstąpienia od umowy lub innego 
odszkodowania, a BPTF nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakąkolwiek szkodę. BPTF 
nie zezwala na transport żywych zwierząt w 
transporcie autokarowym i lotniczym. 

TRANSPORT AUTOKAROWY: do miejsc 
zakwaterowania w Chorwacji, Słowenii, Wło-
szech i Czarnogórze, transport to zazwyczaj 
transport wahadłowy, rozwozi klientów do 
wielu miejscowości i miejsc noclegowych. 
Wyjazdy autokarowe odbywają się zawsze 
1 dzień przed przyjazdem do wybranego 
miejsca wypoczynku. Lista miejsc jest two-
rzona przed wyjazdem i powrotem osobno, 
a BPTF nie gwarantuje takiego samego 
układu miejsc dla obu tras. Transport od-
bywa się non-stop z przerwami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny. Autokary muszą 
również poruszać się po autostradach z 
maksymalną prędkością 100 km / h. Przy-
jazdy autokarów do hoteli są w niektórych 
przypadkach wczesnym rankiem lub nocą. 
Np ok 3:00-4:00 rano. W przypadku, gdy 

autokar będzie rozwoził gości do różnych 
miejsc zakwaterowania, goście mogą być 
w hotelach dopiero po południu. Odjazdy 
autokarów z poszczególnych miejscowości 
wypoczynkowych odbywają się w godzi-
nach popołudniowych do wieczornych lub 
nocnych po obowiązkowym odpoczynku 
kierowców. W niektórych przypadkach BPTF 
wykorzystuje lokalne transfery w Chorwa-
cji, Słowenii, Włoszech i Czarnogórze do 
przyspieszenia transportu autokarowego, 
którymi odbywa się jest transfer za pomo-
cą autokarów, minibusów, taksówek lub 
lokalnych samochodów osobowych między 
poszczególnymi obiektami lub rezyden-
cjami. W razie potrzeby i w celu skutecz-
niejszego transportu klientów do miejsc 
zamieszkania, BPTF zastrzega sobie prawo 
do przeniesienia klientów do z jednego do 
innego autokaru. Trasa może przebiegć 
przez terytorium następujących krajów: 
Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, 
Chorwacji, Włoch. BPTF dba o jakość uży-
wanych autokarów, dlatego współpracuje 
z renomowanymi firmami transportowymi. 
Dla wszystkich transportów oferowanych w 
katalogu BPTF, zapewniamy klimatyzowane 
autokary. BPTF nie gwarantuje podróży jed-
nym autokarem dla osób, które są na jednej 
umowie, ale mają różne miejsca wyjazdu. 
BPTF ma prawo wyłączyć z podróży osoby, 
które są pod wpływem np. alkoholu, narko-
tyków i stwarzają niebezpieczeństwo dla 
pozostałych uczestników.

TRANSPORT LOTNICZY: godziny wyjazdu 
i przyjazdu są przesyłane w informacjach 
na drogę pocztą elektroniczną lub oso-
biście w oddziałach BPTF lub u naszych 
Agentów (chyba, że umowa stanowi ina-
czej). Z uwagi na ruch powietrzny, zmiany 
rozkładu lotów, bezpieczeństwo i pogodę 
BPTF zastrzega sobie prawo do zmiany 
miejsca wylotu i przylotu, trasy lotu, możli-
wości międzylądowań, zmian linii lotniczej, 
typu samolotu, planu lotu, czy też zmiany 
typu pojazdu. BP ostrzega, że w związku z 
tym pasażerowi nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy, odszkodowania za 
niewykorzystane usługi lub odszkodowa-
nia za jakiekolwiek szkody z tym związane. 
Zmiany czasu lotu mogą nastąpić na kilka 
godzin przed planowanym odlotem lub po 
pierwotnie zaplanowanym odlocie. Nie jest 
możliwe, aby podróżować zawsze w towa-
rzystwie przedstawiciela BPTF podczas 
transferu do hotelu, podczas transferu 
jeden autokar rozwozi klientów różnych 
obiektów. W przypadku uszkodzenia lub 
utraty bagażu podczas transportu lotni-
czego, klient jest zobowiązany niezwłocz-
nie po stwierdzeniu tego faktu wypełnić na 
lotnisku zgłoszenie o zaginięciu lub uszko-
dzeniu i zgłoszenie do personelu lotniska. 
Personel lotniska pozostawi ten formularz, 
aby potwierdzić zaistniałą sytuację Lotni-
cze wycieczki odbywają się w pierwszym 
i ostatnim dniu pobytu lub nocy. W przy-
padku 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 cza-
su przylotu lub wylotu kiedy restauracja 
jest zamknięta. Transfery na i z lotniska w 
Polsce i Czechach BPTF nie zapewnia.

REZYDENT BPTF: Nasz rezydent mówiący 
w języku polskim, czeskim, chorwackim lub 
angielskim będzie dostępny w wybranych 
godzinach i w wybranych terminach z wy-
jątkiem przed i po sezonie czyli do 5.6 i od 
4.9. W recepcji większości obiektów znajdą 
Państwo tablicę informacyjną lub książki 
informacje, dzięki którym otrzymujecie 
niezbędne informacje (np. godzinę spo-
tkania z rezydentem, miejsce spotkania, 
kontakt telefoniczny do rezydenta, godziny 
wyjazdów itp.). Jeśli hotel ma wiele budyn-
ków, tablica informacyjna lub książka infor-
macyjna znajduje się w recepcji głównego 
budynku. Rezydent zaoferuje Wam moż-
liwość wycieczek fakultatywnych. BPTF 
jest w tym przypadku tylko oferentem i nie 
bierze odpowiedzialności za wykonanie i 
przebieg wycieczki. BPTF nie ponosi rów-
nież odpowiedzialności za nieprzestrze-
ganie pisemnych instrukcji przez klienta. 
BPTF ma wiele obiektów, w których rezy-
dent nie będzie obecny na miejscu i będzie 
dostępny tylko przez telefon. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z informacjami 

zawartymi w katalogach BPTF, na stronie 
internetowej www.vitkovicetours.pl lub 
informacjami na drogę, gdzie te wszystkie 
informacje są zawarte. Usługa rezydenta to 
usługa BPTF dla klientów poza normalnymi 
usługami wliczonymi w cenę, których klient 
nie opłaca.

XVII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I  ODSZKO-
DOWANIE
Klient jest zobowiązany do naprawienia 
każdej szkody wyrządzonej na rzecz BPTF, 
innych Klientów, hoteli, linii lotniczych 
itp. BPTF nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez uczestników i 
osoby trzecie. Klient ponosi odpowiedzial-
ność materialną za szkody i straty wyrzą-
dzone z jego winy lub z winy osób niepeł-
noletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub 
opiekę. W transporcie lotniczym odpowie-
dzialność za szkody jest ograniczona do 
kwoty określonej w Konwencji Warszaw-
skiej, zmienionej Protokołami przyjętymi 
przez nią i Konwencją Montrealską:
a)   w przypadku śmierci lub uszkodzenia 

ciała pasażera nie można znieść odpo-
wiedzialności za szkody do wysokości 
100 000 SDR; uszkodzenia powyżej 100 
000 SDR można zrezygnować, jeżeli 
okazało się, że uszkodzenie wystąpiło 
z powodu zaniedbania lub innego szko-
dliwego działania lub zaniechania jego 
przewoźnika lub środków, lub które po-
wstały wyłącznie ze względu na zanie-
dbania lub inne szkodliwe działanie lub 
zaniechanie osoby trzeciej;

b)  wysokość szkody na opóźnienie w prze-
wozie pasażerów jest ograniczona do 
kwoty 4.150 SDR, z wyjątkiem gdy prze-
woźnik 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 wyjątkiem gdy 
przewoźnik podjął wszelkie odpowiednie 
środki w celu uniknięcia szkody lub gdy 
było to niemożliwe do podjęcia takich 
środków;

d)   wysokość szkody, gdy zniszczenie, utra-
ta lub uszkodzenie bagażu kabinowego 
sprawdzone lub razem jest ograniczona 
do kwoty 1000 SDR na każdego pasa-
żera, z wyjątkiem normalnego zużycia 
oraz w przypadkach, gdy bagaż przed 
rozpoczęciem podróży uszkodzonego 
lub wadliwego. (SDR – Specjalne prawa 
- waluta i podmiot używane w Międzyna-
rodowym Funduszu Walutowym).

Odszkodowania, a także wszelkie inne spo-
ry wynikające z niniejszej Umowy podlega-
ją prawu Rzeczpospolitej Polski. W przy-
padku powstania sporu konsumenckiego 
między BP, a konsumentem w związku z 
umową, które nie mogą zostać uregulowa-
ne za obopólną zgodą, konsument może 
złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzy-
gnięcie sporu wyznaczonemu organowi 
pozasądowego rozstrzygania sporów, któ-
rą jest Państwowa Inspekcja Handlowa, ul. 
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice skrytka 
pocztowa nr 178, email. sekretariat@ ka-
towice.wiih.gov.pl. Strona: www.katowice.
wiih. gov.pl może również skorzystać z 
platformy internetowego rozstrzygania 
sporów ustanowionej przez Komisję Euro-
pejską pod adresem http:// ec.europa.eu/
consumers/odr/

XVIII. PRAWA I OBWIĄZKI KLIENTA
Klient ma:
a)  prawo do właściwego świadczenia usług 

zakontraktowanych i zapłaconych
b)  prawo do otrzymania dodatkowych in-

formacji nie wymienionych w katalogu, 
kontakt do osoby, którą klient w razie 
problemów może się kontaktować (przed-
stawiciele BPTF), szczegóły kontaktu z 
odpowiednim przedstawicielem BPTF w 
miejscu pobytu osoby nieletniej w przy-
padku podróży z udziałem małoletniego

c)   prawo do otrzymania informacji o wszel-
kich zmianach w umowach objętych 
umową

d)  prawo do wycofania się z uczestnictwa 
w dowolnym momencie przed rozpoczę-
ciem imprezy zgodnie z postanowienia-
mi artykułu VII.

e)   prawo poinformować na piśmie BPTF o 
zmianie uczestnika, w przypadku gdy 
zawiadomienie jest deklaracją nowe-
go klienta, który zgadza się na warun-
ki umowy i spełni wszystkie warunki 
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uczestnictwa w wycieczce. Powiadomie-
nie to musi zostać dostarczone do BPTF 
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 BPTF w związku ze 
zmianą klienta.

f)   prawo do żądania usunięcia wad zgodnie 
z Artykułem XII i Procedurą reklamacyj-
ną BPTF.

g)  prawo do ochrony danych osobowych, 
które zawarte są w umowie i innych do-
kumentach, przed osobami nieupraw-
nionymi.

h)  prawo do otrzymania, wraz z umową do-
wodu obowiązkowego ubezpieczenia od 
upadłości, w tym zawarty termin ubez-
pieczenia, warunki ubezpieczenia oraz 
sposobów powiadamiania o wypadku 
ubezpieczeniowym. 

i)   prawo do pozasądowego rozstrzygania 
sporów konsumenckich (zob. sekcja XII 
Roszczenia)

Podstawowe obowiązki klienta obejmują:
a)  dostarczenie do BPTF wszelkich in-

formacji, które są potrzebne do prawi-
dłowego świadczenia usług, zwłaszcza 
zgodnych z prawdą i prawdziwych in-
formacji odnośnie danych osobowych, 
wypełnić niezbędne formularze i złożyć 
wymagane dokumenty (paszport, zgoda 
rodziców na uczestnictwo osób poniżej 
18 lat bez dorosłych).

b)  zapewnia, że osoby poniżej 15 lat będą w 
towarzystwie i będą nadzorowane przez 
uczestnika w pełnoletniego, zapewnie-
nie eskorty i nadzoru osób, których stan 
zdrowia jest dobry. 

c)  zgłaszać udział cudzoziemców.
d)  zapłacić cenę wycieczki zgodnie z arty-

kułem III niniejszych warunków i udo-
wodnić to za pomocą dowodu wpłaty. 
Jeśli klient nie zapłaci całej ceny za im-
prezę w wyznaczonym terminie, BPTF 
ma prawo do anulowania uczestnictwa 
i naliczenia odpowiedniego odszkodo-
wania.

e)   informować BPTF bez zbędnej zwłoki 
na temat wszelkich zmian warunków 
uzgodnionych usług.

f)   dostarczyć do BPTF dokumentów wyma-
ganych do świadczenia usługi.

g)  przybyć na zaplanowany czas na miejscu 
spotkania ze wszystkimi dokumentami 
wymaganymi na podstawie umowy

h)  w przypadku podróży zagranicznych na-
leży posiadać wszystkie dokumenty wy-
magane 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 prze-
strzegać programu, przestrzegać prze-
pisów obowiązujących w odwiedzanym 
kraju; miejscu i obiekcie. W przypadku 
naruszenia lub poważnych zakłóceń w 
przepisach BPTF jest uprawniony do 
ukarania i usunięcia z listy wyjazdu, a ten 
traci prawo do dalszych usług, jak rów-
nież prawo do odszkodowania za niewy-
korzystane usługi.

j)  powstrzymać się od działań, które mo-
głyby zagrozić, uszkodzić lub ograniczyć 
podróż innych uczestników.

k)   zrekompensować szkody, które poniósł w 
środku transportu lub w obiekcie zakwate-
rowania, w którym wykupił usługi świad-
czone na podstawie umowy o podróż.

l)   zapewnić terminowe i prawidłowego sto-
sowania wszelkich roszczeń wobec do-
stawców 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 BPTF.
a)  BPTF ma obowiązek poinformować 

klienta poprawnie i we właściwy spo-
sób o wszystkich faktach dotyczących 
uzgodnionych usług, które są ważne dla 
klienta i które są znane BPTF.

b)  BPTF nie jest zobowiązane do świadcze-
nia klientowi usług wykraczających poza 
usługi wstępnie zamówione i opłacone.

c)  BPTF jest zobowiązane do zawarcia 
umowy ubezpieczenia od upadłości i do 
przekazania klientowi odpowiedniego 
dokumentu zgodnie z art. IX.

d)  naprawić i zrekompensować szkody wy-
nikające z naruszenia zobowiązań BPTF 

wynikających z umowy, BPTF nie pod-
lega obowiązkowi zapłaty ponad kwotę 
przekraczającą limit zgodnie z między-
narodowymi ustawami obowiązującymi 
w Rzeczpospolitej Polskiej.

e)  BPTF jest zobowiązane do poinformo-
wania pasażera o nazwie przewoźnika 
lotniczego, gdy tylko jest on znany i o 
możliwych zmianach.

XIX. KOŃCOWE POSTANOWIENIA 
Informacje ustne, które Klient otrzymał w 
miejscu sprzedaży nie wiążą BPTF. BPTF 
związany jest wyłącznie Umową oraz Ogól-
nymi warunkami uczestnictwa, a także 
Ważnymi informacjami. Podpisaniem Umo-
wy Klient wyraża w imieniu swoim oraz w 
imieniu innych osób objętych umową, zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych w 
stopniu niezbędnym do prawidłowego wy-
konania umowy. 
Klient przyjmuje do wiadomości, że BPTF 
w ramach umowy, w stosownych przy-
padkach, wykorzystuje dane osobowe dla 
celów marketingowe lub włączenia klienta 
do programów lojalnościowych w zakresie 
i na określonych warunkach określonym w 
odpowiednim dokumencie informacyjnym, 
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych 
Ogólnych Warunków uczestnictwa. 
Dane osobowe klientów, jak również osób 
towarzyszących (zwane dalej danymi oso-
bowymi) do umowy są warunkiem koniecz-
nym do wypełnienia zobowiązań wynikają-
cych z umowy BPTF. Dane będą przez BPTF, 
odpowiednio, przetwarzane. Administrator i 
osoby uprawnione będą przetwarzały dane 
zgodnie z przepisami i w czasie niezbęd-
nym do wykonania zobowiązań prawnych 
BPTF. Dane osobowe przetwarzane są za-
pewnienia naszych usług. Ponadto, zawsze 
chronimy nasze uzasadnione interesy. Dane 
osobowe w tym imię, nazwisko, adres (wł. Z 
elektronicznym) będą wykorzystywane do 
wysyłania komercyjnych oferty BPTF. Klient 
ma możliwość odmowy zgody na wykorzy-
stanie do wysyłania ofert handlowych w 
siedzibie BPTF lub pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: info@travelfamily.pl. 
Zgoda do celów działań marketingowych, 
premii lojalnościowych itp jest na formula-
rzu umowy lub w warunkach uczestnictwa. 
Klient który wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych w zakresie określo-
nym w umowie oświadcza, że jest on upo-
ważniony do takiego porozumienia również 
za dane osobowe osób towarzyszących. 
Jeśli klient nie zgadza się z tym paragra-
fem, i ni podpisze zgody Ważność Umowy 
pozostaje nienaruszona.
Klient przyjmuje do wiadomości, że nie 
udzielenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych po-
woduje, że traci prawo do zniżek dla sta-
łych klientów wymienionych w katalogu i na 
www.vitkovicetours.pl. Klient ma prawo w 
każdej chwili wycofać zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych, i że ponosi wy-
żej wymienione konsekwencje. 
Dane osobowe klienta w tym zakresie będą 
przetwarzane przez administratora BPTF 
i wysyłane automatycznie w formie elek-
tronicznej. Dane osobowe klienta mogą 
zostać ujawnione pracownikom BPTF, au-
toryzowanym agentom i przekazane do 
ubezpieczalni SIGNAL IDUNA Dane mogą 
też być przekazywane osobom trzecim, 
które są uprawnione do świadczenia usług 
turystycznych lub w których pośredniczy 
BP (zarówno z UE i spoza UE), a w przypad-
ku kontaktu elektronicznego e-mail klienta 
trafia tylko do osób uprawnionych do dys-
trybucji w imieniu BPTF i komunikacji han-
dlowej 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, BPTF zapewnia odpo-
wiednie informacje na żądnie klienta. Przy 
przetwarzaniu danych osobowych, klient 
musi być pewny, że BPTF nie są narusza 
ich praw, w szczególności praw do godności 
ludzkiej oraz ochrony przed nieuprawnio-
nym dostępem do jego życia prywatnego.
Klient przyjmuje do wiadomości, że ma 
następujące prawa w szczególności jako 
podmiot danych:
1) wymagać dostępu od BPTF do wglądu 
do swoich danych osobowych, ich po- pra-
wiania lub usuwania, może zażądać ograni-

czenia przetwarzania danych osobowych, 
sprzeciwiać się przetwarzaniu danych 
osobowych, a  także prawa do przesyłania 
danych.
2) zażądać od BPTF ograniczenia prze- 
twarzania danych osobowych, jeżeli
I)  klient odrzuca dokładność swoich da-

nych osobowych przez czas niezbędny 
do tego, aby administrator danych zwe-
ryfikował poprawność swoich danych 
osobowych;

II)  przetwarzanie jego danych osobowych 
było niezgodne z prawem, ale nie wyma-
gało usunięcia danych osobowych, lecz 
ograniczenie ich wykorzystania;

III)  BPTF nie potrzebuje już danych osobo-
wych do celów przetwarzania, ale klient 
wymaga od nich identyfikacji, wykona-
nia lub obrony swoich roszczeń; lub

IV)  klient sprzeciwił się przetwarzaniu jego 
danych osobowych, dopóki nie zostanie 
ustalone, czy uzasadnione są powody 
BPTF do przeważania danych osobo-
wych. Jeśli przetwarzanie danych oso-
bowych klienta zostało ograniczone, 
jego dane mogą zostać przetworzone, 
z wyjątkiem przechowywania, tylko za 
jego zgodą.

3) Prawo do złożenia skargi do organu 
nadzorczego, takiego jak Urząd Ochrony 
Danych Osobowych.
4) uzyskać od BPTF potwierdzenia czasu w 
jakim jego dane osobowe są przetwarzane, a 
jeśli go otrzyma, to BPTF ma obowiązek na 
jego wniosek podać następujące informacje 
i wydać mu kopię danych osobowych:
I) w celu przetworzenia;
II)  kategorie przetwarzanych danych oso-

bowych,
III)  odbiorcy lub kategorie odbiorców, któ-

rych dane osobowe zostały lub zostaną 
im udostępnione;

IV)  planowany okres, w którym będą prze-
chowywane jego dane osobowe lub, w 
przypadku ich braku, kryteria stosowa-
ne do określenia tego czasu;

V)  istnienie prawa do żądania od admini-
stratora poprawiania lub usuwania da-
nych osobowych dotyczących klienta lub 
ograniczania ich przetwarzania i sprzeci-
wu wobec takiego przetwarzania;

VI)  prawo do złożenia skargi do organu 
nadzoru; vii) fakt, że ma miejsce auto-
matyczne podejmowanie decyzji, w tym 
profilowanie.

5) w celu uzyskania danych osobowych 
przetwarzane w uporządkowany, konwen-
cjonalne i maszynowo czytelnej formie, i 
przechodzenie na innego administratora 
danych osobowych, jeżeli:
I)  przetwarzanie danych osobowych od-

bywa się na podstawie zgody klienta na 
przetwarzanie danych osobowych; lub

II)  przetwarzanie odbywa się automatycz-
nie. Jeśli to możliwe, BPTF przekazuje 
dane osobowe klienta innemu admini-
stratorowi.

Wszystkie dane i informacje na temat 
usług, cen i warunków podróży zawarte w 
katalogach lub pisemnych ofertach odpo-
wiadają informacjom znanym w czasie ich 
drukowania. Zmiany są zastrzeżone. W celu 
wyceny katalogów BPTF na 2020 ustalono 
kurs złotego w stosunku do EUR i USD z 
dnia 1 września 2020 r. Niniejsze Ogólne 
Warunki Uczestnictwa BPTF weszły w życie 
20 10.2020 r. I dotyczą wycieczek organi-
zowanych przez BPTF.

Klauzula informacyjna o ochronie danych 
1.  Administratorem Państwa danych oso-

bowych są Travel Family s.r.o Sp. z o.o. 
oddział w Polsce, ul Przykopa 2, 43-400 
Cieszyn, www.vitkovicetours.pl

2.   Dane będą przetwarzane w celu reali-
zacji usługi turystycznej na podstawie 
umowy.

3.   Dane mogą być udostępniane kontra-
hentom Administratora (np. firmom 
transportowym, hotelom, biurom księ-
gowym)

4.  Dane będą przechowywane przez okres 
realizacji umowy oraz po jej realizacji 
w związku z koniecznością wypełnienia 
prawnego obowiązku Administratora w 
zakresie przepisów podatkowych.

5.   Mają Państwo prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.   Mają Państwo prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarza-

nia , 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 przeno-
szenia danych (w szczególności historii 
transakcji)

8.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.

.................................................................................. 
czytelny podpis (wymagane)

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA 
PRZETWARZANIE DANYCH 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 przetwarza-
nia danych osobowych i oświadczam, że:

1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Administra-
tora danych, tj. Vitkovice Tours s.r.o. i 
przekazanie ich Organizatorowi imprezy 
turystycznej w celu realizacji umowy, 
przesyłania przez Administratora drogą 
e-mailową wszystkich informacji doty-
czących realizowanej imprezy, kontaktu 
telefonicznego z nią związanego oraz 
wysyłania również w formie tradycyjnej 
(Poczta Polska, firma spedycyjna) doku-
mentów związanych z zakupem imprezy 
turystyczne.

.................................................................................. 
czytelny podpis (wymagane)

2.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Administrato-
ra danych, tj. Vitkovice Tours s.r.o. w celu 
wysyłania na wskazany adres e-mailowy 
oferty turystycznej i dodatkowych infor-
macji związanych z interesującą ofertą 
oraz kontaktu telefonicznego z nią zwią-
zanego.

.................................................................................. 
czytelny podpis

3.   Podaję dane osobowe dobrowolnie i 
oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4.  Zgodnie z ustawą mam prawo do dostę-
pu do treści swoich danych oraz ich po-
prawienia i dokonywania zmian.

5.   W dowolnym momencie mam również 
prawo do ich wycofania w całości lub w 
dowolnej części.

.................................................................................. 
czytelny podpis (wymagane) 
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SUMADA TRAVEL Plac Mickiewicza 1 Andrychów 338 706 049

GLOBSAT Fabryczna 1/2h Bełchatów 446 334 444

Wakacje.pl/My Travel Karola Marksa 31 lok. 121 Białoruś-Grodno +375 29 53 73 073

ALLADYN TRAVEL Mostowa 1 Bielsko-Biała 792 903 444

Travel Shops Chemików 3 Bieruń 510911916

WEHIKUŁ TRAVEL Kraszewskiego 13 Bochnia 146 635 006

ALMATUR WROCŁAW Główna 69 Bogdaszowice 713 434 135

PERFEKT Sierpnia 80' 7/9 Bolesławiec 757320212

 MAGELLAN Jabłkowa 6 Brzeg 774 161 829

GOSIA TOUR Chopina 6 Brzesko 146 861 947

WAKACJE NA FALI Kierzkowskiego 26 Brzeszcze 793 695 514

Venus Travel Leszka Czarnego 1/4A Busko-Zdrój 413 782 850

Wakacyjny Świat BIS TRAVEL Stefana Okrzei 1 Bystrzyca Kłodzka 748 112 515

Kocham Wakacje.pl Nawrota 14/6 Bytom 322 895 555

Wakacje.pl Rynek 10 Chojnów 666363891

GEOTOUR Sobieskiego 8 Chorzów 322 491 453

PTTK 29 Listopada 16 Chrzanów 694 629 659

KAMI Rynek 18 Cieszyn 338 511 179

Latajmy Razem Ligonia 2 Czechowice-Dziedzice 322 154 878

VIKTORIA TRAVEL Broniewskiego 8D Czerwionka-Leszczyny 324 315 881

FIRMA S ks. Hanuska 1a Czerwionka-Leszczyny 324 313 777

Golden Tour Krakowska 13C Częstochowa 343 680 704

GANDALF Al.. NMP 23 Częstochowa 343 655 425

AIR TRAVEL SP. J. Sobieskiego 6 Dąbrowa Górnicza 322 681 068

Mercedes Zwycięstwa 52 Gliwice 322 309 521

My Travel Słodowa 5 Głogów 768 521 514

OTTOKAR Mickiewicza 16 Głogówek 774 069 735

BOLO RAMA Kościuszki 28, lok. 2 Głubczyce 774 856 970

OPAWY Wyszyńskiego 4 Głuchołazy 774 393 290

JAWA TOUR Strzelecka 2 Gogolin 774 669 069

MARENA Krakowska 2 Gorlice 695 550 205

Wakacje.pl/My Travel Pszczyńska 403 A/4 Gostyń Śląski 609 212 554

Extra Urlop Imielińska 168A Imielin 727 994 995

Wakacje.pl T. Kościuszki 16A Jarocin 533 038 433

JOLANDA Bednarska 6 Jasło 134 462 988

VBUSELBA Arki Bożka 24f Jastrzębie-Zdrój 324 767 311

ANTRACYT Rybnicka 6E Jastrzębie-Zdrój 327 565 183

Relax Grunwaldzka 58 Jaworzno 327 519 039

AUTORYZOWANI AGENCI

338 706 049Andrychów

AUTORYZOWANI AGENCI
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ATOS Dworkowa 4a Kaczyce 795 119 940

Travel Shops 1 Maja 5 Kalety 343577177

WĘDROWNIK Kopernika 17 Kalisz 627 666 711

GAMA - TUR Rynek 19 Kalwaria Zebrzydowska 338 766 101

UNIVERSAL PARTNER Mickiewicza 29 Katowice 665 825 828

ROYAL HOLIDAY Słowackiego 12 Katowice 324 008 696

TWOJE PODRÓŻE Wojewódzka 28 Katowice 322 538 700

FORTUNA TRAVEL 1 Maja 5 Kazimierza Wielka 504 295 956

MAK-TOUR Grunwaldzka 16 Kędzierzyn-Koźle 77 481 86 35

Wakacje.pl Tadeusza Kościuszki 106 Kęty 575 535 919

Sigma Tour Ks. S. Staszica 14 f Kielce 608 675 426

Reise Hit Targowa 3 Knurów 322 366 060

ATLANTYDA Ligonia 13 Koszęcin 698 383 582

Wakacje.pl Piłsudskiego 48 Kościan 732 992 554

CEJLON Travel Słoneczna 26A Kozy 698235602

SOLTUR Plac Szczepański 5 Kraków 124 219 616

PODROZUJ.NET Długa 48/2a Kraków 694 720 740

Wakacje.pl Pułaskiego 11 Krosno Odrzańskie 534807098

Travel Shops Arki Bożka 28 Kuźnia Raciborska 515830495

FREGATA Złotoryjska 48/1 Legnica 768522558

TRAVELLER Pokoju 4a Lędziny 327167007

Wakacyjny Świat AT ZYGMA Powstańców Śląskich 53 Ligota 322 142 315

Wakacje.pl Polna 2b Lubin 512 755 765

PRESTO Wąska 4 Lubliniec 692 390 040

Travel Shops Plac 11 Listopada 27 Łask 607938510

Wakacyjny Świat CARIO TRAVEL Żywiecka 77/2 Łodygowice 512972037

Marmara Piotrkowska 33 Łódź 426 348 461

OT Group Sp. z o.o. / HoloWay Pisarka 12 Mielec 575 995 781

Holiday Ticket Św. Wojciecha 25 Mikołów 327380249

Pomarańcza Stasin 89 Motycz 607 992 206

Mszanka Starowiejska 4B Mszana Dolna 533 474 645

Renomatour Grunwaldzka 20 Mysłowice 323 182 604

DENAR TRAVEL Kwiatkowskiego 2B Myszków 343 134 310

MARVEL (ONE2FLY) Zwycięstwa 1 Niepołomice 508 440 550

Wakacyjny świat BT JANUSZ Piastów 1 Nowa Ruda 748 725 275

MERKURY Wrocławska 2 Nysa 774 332 782

Wakacje.pl Skłodowskiej 16 Oborniki Śląskie 501 124 939

ILKUS Sławkowska 13 Olkusz 326 431 585

SINDBAD Rynek 8 Opole 774 434 444

Wakacyjny Świat HAPPY TRAVEL Plac Borek 18 Ostrzeszów 627 301 060

PA-CO-TOUR Kościuszki 5 Pabianice 422 155 454

WORLD TOURS Wyszyńskiego 11 Piekary Śląskie 327 675 020

JUVENTUR Słowackiego 103 Piotrków Trybunalski 446 468 713

Travel Shops M. Palacza 134/U3 Poznań 614487964

EXTRA URLOP Sportowa 11 Przemyśl 836 825 001

KEMI TRAVEL Szymanowskiego 23 Pszczyna 692459763

SUMMER HOLIDAY Romualda 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 324 449 013

Wakacyjny Świat MOJE PODRÓŻE Narutowicza 1B lok.2/2 Radom 483 600 605

BECKERMANN 1 Maja 323 Ruda Śląska 505 009 369

MULTITUR Janasa 100 Rybnik 324 556 556

ELVI TRAVEL Kościelna 7 Rybnik 509974458
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TROPICANA TRAVEL Wiatraczna 8 Rybnik 324 350 872

ATLAS TRAVEL Ofiar Terroru 52 Rydułtowy 324 575 557

TROPICAL TRAVEL Raciborska 292 Rydułtowy 324 140 033

Vanilia Travel Świerczewskiego 30 Siemianowice Śląskie 32 229 00 02

BONUS TRAVEL Żwirki i Wigury 1 Sieradz 500 200 777

STER TRIP Reymonta 29 Skierniewice 506 114 987

FAMILY TOUR I KING SPA RUSIN Rynek 7 Skoczów 338 530 733

SAFARI Smaki Świata Ustrońska 4 Skoczów 338512277

ROYAL TOUR Zielna 8 Sobolew 579 275 436

PROTRAVEL Chopina 52 Sochaczew 600 003 700

PANDAtur Targowa 13 Sosnowiec 605 454 222

KORAL TRAVEL Modrzejowska 32a Sosnowiec 791 953 444

Wakacyjny Świat TRAVELGO BUT Travel Gen. Leopolda Okulickiego 11 Stalowa Wola 158 424 905

OMNIA Rynek 35 Starachowice 412 750 055

Gromad-Tourist Rynek 32/36 Strzegom 748 550 398

Firma THU Ryszard Lenik Rynek 11 Strzelce Opolskie 774 612 240

Wakacyjny Świat VERDE Kilińskiego 4 Strzyżów 172 765 078

Panorama Mieckiewicza 85 Sucha Beskidzka 504 224 007

PETPOLONIA Mickiewicza 88 Sucha Beskidzka 338 770 670

B&B Holiday Potokowa 2 Syrynia 721 106 888

SUN TRAVEL Suskiego 39B Szaflary 18 266 26 99

MONIS Dalewo 98 Śrem 784552849

X-WAKACJE Strzegomska 2 Świdnica 531 061 952

Dealer Wyzwolenia 16 Świętochłowice 512292332

WAKACJE DELUX Słoneczników 41 TARNOWSKIE GÓRY 509 653 488

PIN TRAVEL Krasińskiego 5 Tarnów 510 756 715

KRIS TOUR Witosa 22 Trzebnica 713870996

Riwiera Dmowskiego 2 Tychy 503 423 967

KROPKA Grażyńskiego 2 Ustroń 338 541 454

Podróże Marzeń Pl. Kościuszki 3/4 Wadowice 730 825 588

HERODOT Rynek 14 Wadowice 604 960 556

ZBUTA Al. Wyzwolenia 9/2a Wałbrzych 748434803

KUPTRAVEL Słomińskiego 19/40 Warszawa 533 053 039

Wakacje.pl/My Travel Wałowa 28 lok. 9 Wejherowo 737 161 980

Wakacje.pl Piłsudskiego 73 Wieliczka 606731305

Wakacje.pl / My Travel Pl. Wolności 32 Włoszczowa 603 881 109

MEDTUR Pl. Św. Krzyża 2 Wodzisław Śląski 324 560 940

"WW" Rynek 11 Wodzisław Śląski 324 555 500

Elto Kubsza 28 Wodzisław Śląski 324553104

FHU Marzena Pustelnik Poprzeczna 1 Wola 505524811

TRAVELPUNKT.PL Strzegomska 206 Wrocław 71 72 42 146

Wakacje.pl Wolności 273, lok. 27 Zabrze 696 005 702

SINDBAD 3 Maja 7a Zabrze 322 710 862

TERESA Al.. 3 Maja 9 Zakopane 182013660

Travel Shops Opolska 54 Zawadzkie 343743486

Wakacje.pl/My Travel Obrońców Poczty Gdańskiej 20I Zawiercie 501108724

Wakacyjny Świat BP KOWALSCY Emila Zegadłowicza 1 Zawiercie 326 776 659

RZEMYK TRAVEL Wolności 107 Zbrosławice 327 203 636

SZPAK Pl. Bohaterów 1 Zielona Góra 683 236 370

Fabryka Podróży Rynek 15 Złotoryja 768 549 279

Wakacje.pl Deptak Śródmiejska 30 Żary 533 294 280

KOLIBRI Gliwicka 2 Żernica 605 677 658

ADA TRAVEL Rynek 2 Żory 602 224 566

SOŁA Żeromskiego 4 Żywiec 338 612 944
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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 nie 
koniecznie będą ciche i spokojne. Wyjeżdżając na wakacje 
tracimy komformt przebywania we własnym domu. 

PODRÓŻ AUTOKAREM 
W dniu wyjazdu autokaru bardzo prosimy o stawienie się 
na miejscu zbiórki 15 minut wcześniej. W zależności od 
ilości osób transport do miejsca docelowego odbędzie się 
autokarem czeskiego lub polskiego przewoźnika. Wyjazdy 
autokarów z Polski odbywają się zazwyczaj w godzinach 
dopołudniowych natomiast wyjazdy powrotne w godzinach 

wieczornych po obowiązkowej przerwie i odpoczynku 
kierowcy, dlatego godziny wyjazdu uzależnione są od godzin 
przyjazdu autokaru do danego kraju. Aby skrócić czas 
trwania podróży możliwe są antenki dowożące klientów 
do głównego autokaru jak również rozwożące klientów 
do miejsca zakwaterowania. Godziny wyjazdu z danego 
obiektu podawane są w 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 wczesnoporannych i nocnych ok 2:00-
9:00, a zakwaterowanie następuje dopiero od około 15:00 
i do tej pory nalezy poczekac w miejscy 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. Wykwoaterowanie jest o godzinie 9:00-10:00 i 
równiez nalezy poczekac 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 czesiego 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 Krakowa.

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 
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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 możliwośc 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 dzici 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 seoznie oraz wyposażenie obiektu moga 
się różnić od tych oferowanych przed i po sezonie. Część 
infrastruktury hotelowej może być nieczynna przed i po 
sezonie np. basen, korty tenioswe i inne. W sezonie natomiast 
mogą nie działać baseny wewnętrzne, które dostepne są 
tylko w okresie kiedy jest zimno. Poziom usług wyżywienia 
może być różny w zalezności czy jest to przed/po ezonie czy 
w sezonie np. zamiast bufetu jest wybór z menu. Pogoda oraz 
natężenie równiez różni się w zalezośi od sezonu. 
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