
VODICE
Vodice se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce a
leží cca 12 km severně od Šibeniku. Své jméno získalo podle četných pramenů pitné vody v místě a okolí. Stará
část  města je  tvořena malými  kamennými  náměstíčky  a  úzkými  uličkami  se  spoustou obchůdků,  taveren a
stylových restaurací,  které vytváří atmosféru města. Veselé a rušnější přes den a přitom čarovné při západu
slunce.  Letovisko  může  nabídnout  příjemné  promenády,  ale  i  sportovní  a  kulturní  vyžití.  Lákavým  cílem
procházek  je  přístav,  kde  kotví  řada  jachet,  výletních  a  rybářských  lodí.  Oblíbené  je  také  tržiště  s  širokou
nabídkou ovoce a zeleniny.  Společně s dlouhou přírodní  oblázkovou pláží  kombinovanou s kamennými moly
vytváří toto kouzelné letovisko vynikající podmínky k rekreaci pro rodiny s dětmi. 

UBYTOVÁNÍ:  vila MILE – příjemná rodinná vila v klidné části vilek nad Hotelem Olympia, vzdálená 450 m
od  centra  města.  Pláž  cca  250  m  oblázková  s pozvolným  vstupem  do  moře.  V penzionu  je  WiFi  a
lůžkoviny, věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou.
a) APT Bilo 2+1 - dvoulůžková oddělená ložnice, obývací místnost s jedním lůžkem, kuchyňským koutem
s lednicí, TV, vlastní sociální příslušenství, terasa, zvýšené přízemí.  
b) APT MONO 2 - jedna místnost se dvěma lůžky, s kuchyňským koutem, vlastní sociální příslušenství,
terasa, zvýšené přízemí.

Stravování: formou polopenze v penzionu Vjeko (cca 150m). 
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10. 6. - 17. 6. 4590 4790 29. 7. - 5. 8. 6590 6790
17. 6. - 24. 6. 5090 5390 5. 8. - 12. 8. 6590 6790

24. 6. - 1. 7. 5390 5790 12. 8. - 19. 8. 6590 6790
1. 7. - 8. 7. 6590 6790 19. 8. - 26. 8. 6590 6790

8. 7. - 15. 7. 6590 6790 26. 8. - 2. 9. 5390 5790
15. 7. - 22. 7. 6590 6790 2. 9. - 9. 9. 4790 4790

22. 7. - 29. 7. 6590 6790 9. 9. - 16. 9. 4790 4790

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, spotřebu vody a energií, ložní prádlo, závěrečný úklid, 
delegáta

Cena nezahrnuje: dopravu, pojištění, pobytovou taxu.

Doprava: zájezdový bus  2.370,-Kč

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

SLEVY:
- dítě do 12 r. na přistýlce s min. 2 dospělými   =  4.790,-Kč/os. 
- dítě do 7 r. na přistýlce s min. 2 dospělými              =  3.990,-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. Pobyty jsou  na 7 nocí (sobota – sobota). 
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