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
BUSEM Z PRAHY (za příplatek), BRNA, MIKULOVA (bez příplatku)
CRIKVENICA
Pavilony a bungalovy KAČJAK

Termín

14.06.-23.06.
21.06.-30.06.
28.06.-07.07.
05.07.-14.07.
12.07.-21.07.
19.07.-28.07.
26.07.-04.08.
02.08.-11.08.
09.08.-18.08.
16.08.-25.08.
23.08.-01.09.

1. a 2. osoba
v pavilonu
1.-4. os. v
bungalovu
(Kč)

3. osoba na
přistýlce
v pavilonu
(Kč)

dítě do 16 let
3. os. v pavilonu
4. os. v bungalovu

dítě do 12 let
3. os. v pavilonu
4. os. v bungalovu

(Kč)

(Kč)

9.190
9.890
9.890
10.890
10.890
10.890
10.890
10.890
10.890
10.890
9.890

7.890
8.490
8.490
9.290
9.290
9.290
9.290
9.290
9.290
9.290
8.490

6.990
7.590
7.590
8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
7.590

5.990
5.990
5.990
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
5.990

Víkendové koupání pouze za 1.490.- Kč (v období od 21.6.-25.8.2019)
Cena zahrnuje:
- 7x ubytování na Kačjaku
- dopravu busem z Brna, Mikulova
- 7x polopenzi formou švédských stolů
(u večeře 1 nápoj v ceně)
- pobytovou taxu u osob nad 12 let
- služby CK a delegáta
- povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje:
- cestovní pojištění 30 Kč/osoba/den
- příplatek za svoz z/do Prahy 400 Kč/os.
Slevy:
- vlastní dopravou sleva 2.000 Kč (sobota-sobota)
- 20% sleva ze zaplacené zálohy do 19.12.2018
- 15% sleva při zaplacení celé částky do 31.1.2019
- 8% sleva při zaplacení 50% zálohy do 28.2.2019
- 5% sleva při zaplacení 50% zálohy do 31.3.2019

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 si na recepci objednat taxi cca 70 Kn
VYBAVENÍ: restaurace, aperitiv bar, taneční terasa, TV místnost, minimarket, parkoviště, pizzerie, sportovní
centrum, možnost wifi připojení u recepce nebo za poplatek internet
UBYTOVÁNÍ: 2-3 lůžkové pokoje v pavilonech se sociálním zařízením, balkonem s posezením nebo 2-3
lůžkové bungalovy nebo rodinné čtyřlůžkové bungalovy (dva dvoulůžkové pokoje) se sociálním zařízením,
terasou s posezením
STRAVOVÁNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, u večeře 1 nápoj v ceně
PLÁŽ: oblázková pláž cca 100-200 m podle umístění ubytování, sprcha, WC, převlékárny, plážová restaurace,
plážový servis (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.

