
       Igrane, Makarská riviera         

IGRANE -  malebné  městečko  na  Makarské  rivieře.  Řady  starých
obnovených  domů  na  strmém  břehu  tvoří  s  novými  vystavěnými
domy ladný celek, který sestupuje k moři, přístavu a dlouhé slunečné
a oblázkové  pláži.  Igrane  je  dnes  známé turistické  místo  s  mnoha
hotely,  odpočinkovými  domy  i  apartmány,  překrásnou  pláží,
sportovními a zábavnými programy. Podél dlouhé pláže k Živogošči
při  promenádě  jsou  vystavěny  komfortní  domy,  vily,  kavárny,
obchody  a  restaurace,  pošta,  pekárna,  tisk.Dnes  je  to  známé
turistické letovisko s dobrou polohou a vybaveností.  Pouhých 20km
do Makarské a jen cca kilometr od dalšího střediska Živogošče.

Ubytování:  APT ZORAN*** - kvalitně zařízený APT dům pouze 30m
od centra městečka a 80 m k moři. K dispozici jsou apartmány APT 2-
3  lůžkové: 1x  ložnice  pro  2  až  3  osoby,  kuchyňský  kout,  sociální

zařízení,  klimatizace (5€/den/APT).  APT BILO 2/4:  1x ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 lůžky
(zpravidla na gauči), soc. zařízení, klimatizace (5€/den/APT). Věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou. 

Nabídka vychází z plného obsazení APT.

Termín
vč. dopravy 2018

APT 2-3
cena/os.

APT BILO 2-4
cena/os.

Termín
vč. dopravy 2018

APT 2-3
cena/os.

APT BILO 2-4
cena/os.

25.5. - 3.6. 4190 4180 24.8. -  2.9. 5940 5580

1.6. - 10.6. 4580 4490 31.8. - 9.9. 5290 5090

8.6. - 17.6. 5070 4750 7.9. - 16.9. 4880 4770

15.6. - 24.6. 5680 5390 14.9. - 23.9. 4280 4280

22.6. -  26.8. 6180 5790 21.9. - 30.9. 4100 4180

Cena zahrnuje: klimatizovaný autobus, 7x ubytování, spotřebu energií, lůžkoviny,
závěrečný úklid, WiFi, zástupce CK, pojištění CK proti úpadku. 

Doprava: zájezdovým klima autobusem 

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

Stravování: v místní restauraci  formou polopenze (7x polopenze = 2990Kč, 2670Kč
do 12 roků - dětská porce) nebo pouze večeře (7x večeře = 2390Kč, 1990Kč do 12
roků - dětská porce)

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

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


