Pobytové zájezdy v r. 2019
CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Alka Tour

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Goldova 5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352
tel. 602 535 189
info@alkatour.cz www.alkatour.cz www.autopujcovna.as skype: karel.alkatour

CHORVATSKO
PAVILONY A BUNGALOVY KAČJAK

prodloužené víkendy
klidné prostředí - NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO NAŠICH KLIENTŮ

14.06.-19.06.2019
27.08.-01.09.2019

5.290.- Kč
5.490.- Kč

Poloha:

leží na tichém malebném poloostrově uvnitř středomořské zeleně. Pavilony jsou směřovány k moři a všechny
pokoje mají sprchu a WC. Do centra Crikvenice, která je vzdálena cca 4,5 km je možno jít pěšky - nádherná
procházka podél pobřeží (nebo na recepci objednají taxi)

Vybavení:

aperitiv bar, taneční terasa, TV místnost, minimarket, parkoviště, snackbar, pizzerie, sportovní centrum,
možnost wi-fi připojení u recepce nebo za poplatek internet

Ubytování:

dvou až třílůžkové pokoje v hotelových pavilonech nebo čtyřlůžkové bungalovy (dva dvoulůžkové pokoje) se
sociálním zařízením, balkonem nebo terasou

Stravování:

v restauraci, která patří ke komplexu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, u večeře 1 nápoj v ceně

Pláž:

oblázková pláž, sprchy, WC, převlékárny, plážová restaurace, lehátka a slunečníky za poplatek, na skalnaté
části poloostrůvku možné FKK.

Naše hodnocení:

Doporučujeme těm, kteří chtějí prožít dovolenou v klidné oblasti s možností pestrého sportovního vyžití
(tenis, stolní tenis, minigolf, kuželky apod.) a koupání v průzračně čisté vodě.

Cena zahrnuje:

3x ubytování, 3x polopenzi + 1 pití u večeře, pobytovou taxu, služby CK, zákonné pojištění CK, dopravu zahr.
autobusem

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění – 30 Kč/os./den, jednolůžkový pokoj - 960.- Kč, u rodinných bungalovů příplatek
+ 640.- Kč/3 noci/os.

Nástupní místa:

Brno, Mikulov - bez příplatku, Praha za příplatek 400.- Kč

Slevy: do 19.12.2018 sleva 20% ze zaplacené částky – minimální záloha 1.000 Kč/os.
do 31.01.2019 sleva 15% ze základní ceny při zaplacení 100% ceny zájezdu
do 28.02.2019 sleva 8% při zaplacení 50% zálohy zájezdu
do 31.03.2019 sleva 5% při zaplacení 50% zálohy zájezdu

