
     Orebič, poloostrov Pelješac         

OREBIČ -  je  nejznámější  turistickou  destinací  na  jihozápadním  pobřeží
poloostrova Pelješac. Město bylo osídleno již v římských dobách. Dodnes zde
najdete  z  této  doby  zbytky  domů.  Cca  půlhodinovou  jízdou  trajektem  se
dostanete  na  Korčulu.  Pláže  jsou  zde  převážně  oblázkové,  velice  krásné
písečné pláže lemované borovice najdete   v zátoce Trstenica.  Orebič nabízí
řadu restaurací, taveren a barů. Je zde také Námořní muzeum. 

Ubytování:  hotel  a  bungalovy  KOMODOR  i  mobilhomy  PERNA  jsou
pohromadě v jednom areálu,  cca  50 až  200m od písčitooblázkové pláže  s
pozvolným vstupem, která je dlouhá cca 600m. Centrum Orebiče je vzdáleno
cca  2,5km  obchod  cca  300m.  Orebič  nabízí  kouzelné  výhledy  na  protější

Korčulu. Je možné objednat tzv. Lokotransfer OREBIČ-PERNA-OREBIČ za cca 3€/osobu. U příjezdové recepce je autobusová
zastávka (linkový bus do Orebiče). Lehátka na pláži za poplatek. 

a) bungalovy KOMODOR (BGL) pro 4 osoby - (2x menší 2lůžková ložnice, kuchyň, soc. zařízení, terasa). Stravování: vlastní,
možnost dokoupení polopenze v hotelu Komodor.

b) hotel KOMODOR - starší hotel pavilonového typu. 2-3L pokoje s výhledem do parku,
lednička, sociální zařízení. 1L pokoje lednici nemají. K dispozici je restaurace, směnárna,
internet (za poplatek), aperitiv bar, terasa, TV místnost, samoobsluha, gril restaurace na
pláži s hudebními večery (v letních měsících). Úklid pokojů 1x týdně, výměna ručníků
také 1x týdně. Stravování:  formou polopenze (snídaně – menší švédský stůl, večeře –
výběr ze 3 menu + salátový bufet a dezert).  Nápoje k večeři nejsou v ceně. Možnost
přiobjednání stravování formou ALL INCLUSIVE. 

c) kemp/mobilhomy PERNA (MH) pro 4 až 5 osob -  (2x menší 2lůžková ložnice, kuchyň s
pohovkou (vhodné   pro dítě do 10 let), soc. zařízení, klimatizace (v ceně). Stravování:
vlastní, možnost dokoupení polopenze v h. Komodor.
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19. 5. - 28. 5. - - 13080 30. 6. – 9. 7. 9280 12670 18990

26. 5. - 4. 6 7780 8660 13490 18. 8. – 27. 8. 7990 12760 16960

2. 6. – 11. 6. 7890 10190 14390 25. 8.- 3. 9. 7880 12090 13490

9. 6. – 18. 6. 7970 10290 14690 1. 9. – 10. 9. 7820 10280 10090

16. 6. – 25. 6. 9280 12080 16890 8. 9. – 17. 9. 7670 10080 9880

23. 6. – 2. 7. 9280 12390 18690 15. 9. – 24. 9. 7480 8670 8690

Cena obsahuje:  hotel Komodor - bus dopravu, 7x ubytování (sobota - sobota), 7x polopenzi. BGL Komodor a MH Perna -
pronájem bungalovu (mobilhomu) na 7 nocí (sobota – sobota), pojištění CK proti úpadku.

Příplatky,  slevy:  hotel  Komodor -  možnost  stravování  formou ALL INCLUSIVE á 2190Kč/os.  Bungalovy  (BGL)  Komodor a
mobilhomy (MH) Perna - možnost stravování formou servírované polopenze v hotelu Komodor á 2380Kč/os. Doprava busem
á 2590Kč/os.

Povinné příplatky:  pobytová taxa 12-18 r. = 160Kč/os./týden; od 18 r. = 330Kč/os./týden. Na místě se hradí přihlašovací a
pojišťovací poplatek á 3,5€/os. (hotel Komodor) a 3,9€/os. (BGL Komodor a MH Perna).

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

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


