
CHORVATSKO
BIOGRAD NA MORU

s polopenzí
BIOGRAD NA MORU – leží 28 km na jih od ZADARU. Býval korunovačním městem chorvatských králů, sídlem
biskupa a místem četných tureckých nájezdů. Nyní je to moderní turistické středisko s dobrou vybaveností. Pláž je zde
písčitá,  kamínková  i  betonová.  Atraktivnost  středisku  dodává  zátoka  s  přístavem  a  s  jedinečným  výhledem
na Pašmanský průliv s mnoha ostrůvky. 
Příklady ubytování:
a) penzion MARINKA  – cca 220 m od pláže Dražica, přímo v centru, TV/SAT, WiFi,  klimatizace (á cca 5€/den).

Ubytování: 2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, lednička, terasa (balkón). 
b) penzion VISTA   – cca 150 m od pláže Bošana a 200 m od centra, TV/SAT, WiFi, klimatizace (á cca 5€/den).

Ubytování:  a)  2lůžková studia – 2lůžkový pokoj  s možností  přistýlky,  kuchyňský kout,  sociální  zařízení,  terasa
(balkón). b) 4lůžkové apartmány A4a – 2lůžková ložnice, obytná kuchyně s rozkládacím gaučem, sociální zařízení,
terasa (balkón). 

c) penzion DANIELA  – cca 180 m od pláže Bošana a 200 m od centra,  TV/SAT, WiFi.  Ubytování:  a)  2lůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením, terasa. b)  4lůžkové apartmány A4a  – 2lůžková ložnice, obytná kuchyně
s rozkládacím gaučem, sociální zařízení, terasa. 

Stravování: formou polopenze v penzionu Jelena (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 3-4 jídel). Nápoje nejsou v
ceně. 

Termín vč.
dopravy

2017

2lůžkový pokoj 
cena/os. s HB + bus

2lůžkové studio
cena/os. s HB + bus

2lůžkový pokoj
cena/os. s HB + bus

4lůžkový APT A4a
cena/os. s HB + bus

Daniela Vista Marinka Daniela, Vista
9. 6. – 18. 6. 8860 8870 7980 7590
16. 6. – 25. 6. 8960 8960 8090 7680
23. 6. – 2. 7. 9380 9460 8570 8070
30. 6. – 9. 7. 9580 9660 8770 8270
7. 7. – 27. 8. 9870 9970 9380 8480
25. 8. – 3. 9. 9170 9280 8570 8080
1. 9. – 10. 9. 8780 8940 8460 7670
8. 9. – 17. 9. 8680 8790 8090 7590
15. 9. – 24. 9. 7990 8290 7970 7090

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování (sobota – sobota), 7x polopenzi, zástupce CK, závěrečný úklid  

PŘÍPLATKY:- povinná turistická taxa od 12 - 18 r. = 180,-Kč/os./týden; od 18 r. = 350,-Kč/os./týden.
- 1 os. na pokoji + 350,-Kč/os./noc
- 3 osoby v APT ¼ +1200,-Kč/os./týden

SLEVY:  - dospělá osoba na přistýlce = - 1.000,-Kč/os.
   - dítě na přistýlce do 12 r. s min. 2 dospělými = - 1.400,-Kč/os.

- dítě do 4 r. bez lůžka a stravy (na pokoji se 2 dospělými)     =   2.700,-Kč/os.
- dítě do 4 r. bez lůžka se stravou =   4.990,-Kč/os.
- dítě do 12 r. na lůžku  (dětská porce)                 =  -   400,-Kč/os.
- vlastní doprava, spojení termínů      =  - 1.400,-Kč/os.

Pojištění: kompletní pojištění (vč. léčebných výloh a storna záj.) á 33,-Kč/os./den, do 15 let = 23,-Kč/os./den.

Různé:  Ve všech pobytových místech je nabídka na výlety, platí  se v místě.  Je vhodné vzít si  koupací obuv.
V penzionech jsou lůžkoviny, nejsou zde věci osobní a hygienické potřeby. Děti do 12 let mají dětskou polopenzi
(dětskou porci). Pouze doprava busem á 2.270,-Kč/os. Je možné i ubytování bez stravy - ceny v CK.
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CK KO-TOUR Polička, 461 724662, 461 723740, policka@kotour.cz, www.kotour.cz
Zájezd je pojištěn proti úpadku CK.

http://www.kotour.cz/
mailto:policka@kotour.cz

	SLEVY: - dospělá osoba na přistýlce = - 1.000,-Kč/os.
	- dítě na přistýlce do 12 r. s min. 2 dospělými = - 1.400,-Kč/os.

