
     Kaštel Štafilić, Kaštela         

KAŠTELY - sedm starých, původně samostatných obcí, spojených nyní v
jeden administrativní  celek.  Skládá se z  těchto obcí  -  Kaštel  Štafilić,
Kaštel  Novi,  Kaštel  Stari,  Kaštel  Lukšić,  Kaštel  Kambelovac,  Kaštel
Gomilica a Kaštel Sućurac. Přičleněna byla i obec Resnik.  Nad Kaštely
se  zvedá  pohoří  Kozjak.  Kaštel  Štafilić  je  malé  letovisko,  které  se
nachází  mezi  Splitem (cca 15km) a Trogirem (cca 5km)  -  do těchto
městeček je časté autobusové spojení. Jméno nese po prvním majiteli,
šlechtici  S.  Štafileovi  z  Trogiru,  který  dal  začátkem  16.století  na
ostrůvku těsně u pevniny postavit opevněný zámek - kaštel,  spojený
padacím  mostem  s  pevninou.  Najdete  zde  také  pěkný  renesančně
barokní farní kostel z 18. století. 

Ubytování:  Hostel BRAČA RADIČ*  - menší internát střední školy, cca 60m od moře. V
přízemí  a  ve  dvou  patrech  je  vždy  10  až  13  prostorných  2-4lůžkových  pokojů  se
společným sociálním zařízením (na patře jsou 4 sprchy, 4 umyvadla a 4 WC). K dispozici
je televizní místnost, ping-pong, recepce. Pláže jsou písčité nebo s drobnými kamínky, s
pozvolným vstupem do moře.  K dispozici  je  dále hřiště na malou kopanou,  volejbal,
košíkovou a stolní tenis, sportovní a zábavní centrum. U hostelu je upravený školní park.

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek. Jiné termíny na vyžádání.

Termín/období (sobota – sobota) 2017 Cena/os. v pokoji 2-4 s polopenzí Cena/os. v pokoji 2-4 s plnou penzí

30. 6. - 20. 8. 7090 7890

Cena obsahuje:  doprava bus, 7x ubytování (sobota - sobota), 7x
polopenze případně plná penze, pojištění CK proti úpadku.

Stravování:  v  rozsahu  polopenze   (snídaně  rozšířená
kontinentální  -  nápoje  i  pečivo  bez  omezení,  večeře  -  polévka,
jedno hlavní jídlo s přílohou, salát, dezert), nápoje k večeři nejsou
v  ceně.  Lze  také  formou  plné  penze.  Jídelní  lístek  je  možné
domluvit na místě po příjezdu.

Příplatky: pobytová taxa 12-18 let = 140Kč/os./týden; od 18 let =
280Kč/os./týden. Na místě se hradí vratná kauce 300€/skupinu.

Pojištění: léčebné výlohy, storno zájezdu a odpovědnost za škodu
za příplatek 29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den.

Různé: věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou.

Platí pro skupiny minimálně 20 osob.


