
Svatý Filip i Jakov (APT Gordana + Nina)
 Svatý Filip i Jakov - malá vesnička cca 25km jižně od Zadaru a cca 4km
od  centra  Biogradu  na  Moru.  Leží  na  břehu  moře  naproti  ostrovu
Pašman. Letovisko se středověkými památkami bylo pojmenováno po
kostele  sv.  Filipa  a  Jakuba,  který  patřil  do  Rogovského  opatství.  V
kostele  je  slavný  gotický  kříž.  Městečko  má  kromě starších  domů  v
centru i  řadu letních vil,  pěkné parky a upravené pláže  oblázkové a
kamenité  s  betonovými  plošinami,  s  pozvolným  přístupem do  moře.
Pláž  v  centru  letoviska  byla  vyznamenána  tzv.  „Modrou  vlajkou“.
Příjemné a poklidné městečko má vše, co je potřeba k prožití příjemné
dovolené. 

Ubytování: APT GORDANA + NINA s polopenzí -  cca 140m a 280 m od
moře, dvoupatrový dům.  K dispozici jsou pokoje a  studia 2+1, většina

studií má balkon, některé mají výhled na moře, WC, kuchyňský kout, klima, TV - pouze NINA, WiFi. APT BILO 2/4 - 2lůžková
ložnice, obytný pokoj s 2 lůžky na gauči a jedním lůžkem, WC, kuchyňský kout, balkon

Nabídka vychází z plného obsazení APT

Termín 
vč. dopravy 2017

Cena/os. vč. polopenze a  dopravy Termín 
vč. dopravy 2017

Cena/os. vč. polopenze a  dopravy

školy ostatní školy ostatní 

12. 5. - 21. 5. 5040 5290 30.6. - 9. 7. 6920 7170

19. 5. - 28. 5. 5240 5490 7. 7. - 20.8. 7230 7480

26.5. - 4. 6. 5530 5780 18. 8. - 27. 8. 6920 7170

2. 6. - 11. 6. 5830 6080 25. 8. - 3. 9. 6130 6380

9. 6. - 18. 6. 6230 6480 1. 9. - 10. 9. 5820 6070

16. 6. - 25. 6. 6430 6730 8. 9. - 17. 9. 5340 5590

23. 6. - 2. 7. 6830 7080 15. 9. - 24. 9. 5240 5490

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování (sobota - sobota),
7x polopenzi, pojištění CK proti úpadku.

Stravování:  formou polopenze, snídaně bufet, večeře výběr ze
3  až  4  jídel.  Lze  i  vlastní  vaření.  Dle  dohody  možnost
jednoduchého  oběda  (polévka,  nebo  jednoduché  bezmasé
jídlo) á 650Kč/os.

Příplatky: pobytová taxa 12 až 18 let = 160Kč/os./týden; od 18
let  =  320Kč/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:  v  APT  jsou  lůžkoviny,  nejsou  zde  věci  osobní  a  hygienické  potřeby,
možnost využití sportovišť, možnost cvičení.

 
Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


