
Vodice – s polopenzí
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  VJEKO –  příjemná vilka  cca  600  m od  centra  města  (u  hotelu  Imperial).  Pláž  cca  450  m oblázková
s pozvolným vstupem do moře. V penzionu jsou ručníky a lůžkoviny, věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou.
WiFi (na terase).
studia pro 2-4 osoby – pokoj s dvoulůžkem a většinou s palandou, TV, sociální zařízení, kuchyšký kout, balkón nebo terasa.
Některá studia s možností klimatizace - za příplatek na místě (cca 6€). 
 

Stravování: formou polopenze  v  penzionu  Vjeko.  Snídaně  –  bohatý  bufet,  večeře  – servírovaná  –  výběr  ze  dvou jídel,
polévka, sanmezená konzumace salátového bufetu. Nealko nápoje (voda, šťáva) zdarma. 

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů a APT (vč. přistýlek).
Termín pobytu 

2017 Cena/os. Termín pobytu 
2017 Cena/os.

12. 5. - 21. 5. 4980 9. 6. - 18. 6. 5970

19. 5. - 28. 5. 5280 15. 9. - 24. 9. 5390

26. 5. - 4. 6. 5790 22. 9. - 1. 10. 4980

2. 6. - 11. 6. 5880 - -

V ceně je:  doprava autobusem, 7x ubytování (sobota - sobota), 7x výborná polopenze, zástupce CK (domácí), pojištění CK
proti úpadku.

Příplatky:  turistická  taxa  12  až  18r.  =  170Kč/os./týden;  od  18r.  =
340Kč/os./týden. Na místě se hradí vratná kauce 300€/skupinu. 

Pojištění: pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a odpovědnosti za škodu je
za příplatek 29Kč/os./den; do 15 let = 19Kč/os./den. 

Různé:  Je vhodné vzít  si  koupací obuv. Jvhodné pro cyklistické zájezdy, možné
i v jiných termínech (dřívější, pozdější). Je zde bohatá nabídka výletů (NP Krka,
NP  Kornati,  lodní  výlet  Šibenik,  …)  -  platba  na  místě.  V  místě  možnost
sportovních  aktivit  (tobogán,  minigolf,  plážový  volejbal,  tenis,  šlapadla  …
-  za poplatek).

Platí pro skupiny minimálně 25 osob.


