
   letovisko Bar a Sutomore     

 BAR – krásné „bílé“ město, ležící v jižní části Č. Hory chráněné pohořím
Rumija. Skládá se ze starého a nového města.    Na okraji města začíná
oblázková pláž, dlouhá  2 km, s  pozvolným vstupem do moře. Nedaleko
je atraktivní pláž s červeným pískem – „Crvená plaža“.  Letovisko má
krásnou palmovou promenádu a dobrou  turistickou vybavenost. 

SUTOMORE – leží 6km severně od města Bar, na úpatí vrchu Sutorman.
Letovisko  přitahuje   svojí  krásnou  pláží,  dlouhou  téměř  1300m.  Její
povrch je velmi různorodý – od  skal v jižní části po nejjemnější písek
v severní části. Široká zátoka má pozvolna klesající dno. V letovisku jsou
restaurace, kavárny, bary, obchody.

Ubytování: Lůžkoviny jsou součástí vybavení. 

A) Vila BOGUMILA (Bar) – cca 320 m od pláže, 2-3lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, lednice, centrální klimatizace
(v ceně), malý balkón. Na střeše objektu je veliká terasa s malým (dětským) bazénkem. WiFi.  Stravování: formou polopenze
(snídaně - kontinentální, večeře). Nápoje nejsou v ceně. 

B) Villa LAGUNA (Sutomore) – luxusní vila v části Djuričina Voda, na klidném místě, s bazénem i dětským bazénkem, lehátka +
slunečníky u bazénu v ceně, stolní tenis. Všechny pokoje (2L, 3L, APT 2+2) mají klimatizaci, TV plazma, minibar, soc. zařízení,
terasa. Povlečení je v ceně. Vzdálenost od divoké pláže cca 850 m, vzdálenost od městské pláže a od centra cca 1800 m.
Stravování: formou polopenze (snídaně – v červnu a září kontinentální (možnost bufetové á 250,-Kč/os./týden), v červenci a
srpnu bufetová; večeře – polévka, salát, výběr ze 2 jídel, dezert). Nápoje nejsou v ceně. 

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek. Na jiné obsazení pokojů Vám připravíme zvláštní nabídku.

Termín 
vč. dopravy

2017

Cena/os., vč. dopravy a polopenze Termín 
vč. dopravy

2017

Cena/os., vč. dopravy a polopenze

Vila Laguna Vila Bogumila Vila Laguna Vila Bogumila

19. 5. - 28. 5. 6580 6480 14. 7. - 23. 7. 8780 7770

26.5. - 4. 6. 7660 6680 21. 7. - 20. 8. 8880 7770

2. 6. - 11. 6. 7760 6780 25. 8. - 3. 9. 8680 7570

9. 6. - 18. 6. 7880 6870 1. 9. - 10. 9. 8280 6880

16. 6. - 25. 6. 7970 6960 8. 9. - 17. 9. 7880 6770

23. 6. - 2. 7. 8380 7370 15. 9. - 24. 9. 7770 6660

30.6. - 9. 7. 8780 7580 22. 9. - 1. 10. 7660 6580

7. 7. - 16. 7. 8780 7770

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování, 7x polopenze, trajekt, zástupce CK,
pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: pobytová taxa 12-18 r. = 190Kč/os./týden; od 18 r. = 370Kč/os./týden.
Na  místě  se  hradí  vratná  kauce  200  až  300€/skupinu,  dle  termínu  a  složení
skupiny.
Pojištění: léčebné výlohy, storno zájezdu a odpovědnost za škodu lze za příplatek
29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den.
Různé: bohatá nabídka výletů, platí se na místě. Ručníky, věci osobní a hygienické
potřeby nutné vzít s sebou.

Platí pro skupiny minimálně 35 osob.
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