
    Tučepi, Makarská riviera         

TUČEPI  – leží  na  Makarské  rivieře  zhruba  5  km  jižně  od
Makarské směrem k Dubrovniku a je zde nejdelší oblázková pláž
(3km)  na  rivieře.  Střed  města  tvoří  kouzelná  palmová
promenáda.  V  Tučepi  najdete  spoustu  restaurací,  taveren,
kaváren, a barů.

Ubytování: A)  penzion  KONDŽA  -  nachází  se  v  klidné  části
Tučepi, mimo komunikace. Pěkně zařízený penzion s výbornou
polohou. Pláž je zde vhodná pro děti, s pozvolným vstupem do
moře.  K  dispozici
jsou  také  lehátka  a
slunečníky  za
poplatek. Vzdálenost
penzionu od pláže je

cca 200m. Všechna studia mají lednici, koupelnu s WC a prostorný balkon, kde je
umístěný  kuchyňský  kout   se   základním  vybavením  na  přípravu  stravy  i
s posezením. Některé pokoje a studia jsou s klimatizací, výhled na moře.  Pokoje:
2-3lůžkové  pokoje,  sprcha  +  WC,  prostorný  balkón,  chladnička.  Strava: vlastní
vaření ve studiu nebo v místní blízké restauraci 7x polopenze á 3680,-Kč, á 2890,-
Kč do 12 roků, dětská porce, 7x večeře á 2690,-Kč, 1990,-Kč do 12 roků, dětská
porce,  snídaně  je  podávána  formou  bufetu,  večeře  výběr  ze  3  jídel.  Cena
zahrnuje: dopravu busem, 7x ubytování (sobota-sobota), zástupce CK

B)  studia LJUBOMÍRA a BIOKOVO (jsou vedle sebe) – Penzion leží 20 m od oblázkové pláže.  Pokoje (Ljubomíra): 2lůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky, jsou vybaveny kuchyňským koutem s lednicí, sprchou, WC a klimatizací – v ceně. Pokoje
(Biokovo): 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, vybaveny kuchyňským koutem s lednicí, sprchou, WC a klimatizací –
v ceně.  Strava: vlastní vaření ve studiu nebo 7x polopenze á 3680,-Kč v hotelu Alga. Snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze 3 menu včetně 2 dcl nápoje + salátový bufet. Cena zahrnuje: doprava busem, 7x ubytování (sobota-sobota), zástupce CK 

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek.
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18. 5. - 27. 5. 4780 - 31. 8. – 9. 9. - 5580

25. 5. - 3. 6 497 4880 7.9. - 16.9. - 5280

1. 6. – 10. 6. 5380 5140 14. 9. – 23. 9. 5180 5080

8. 6. – 17. 6. 5620 5370 21.9. - 30.9. 4790 4980

15. 6. – 24. 6. - 5580 - - -

22. 6. – 1. 7. - 5980 - - -

Příplatky: pobytová taxa 12-18 r. = 180Kč/os./týden; od 18 r. = 350Kč/os./týden. Na místě vratná kauce 300€/skupinu.

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

Různé: v penzionech nejsou věci osobní a hygienické potřeby.

Platí pro skupiny minimálně 20 osob.
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