
CHORVATSKO
Svatý Filip i Jakov – s polopenzí

Svatý  Filip  i  Jakov -  malá  vesnička  cca  25km jižně  od
Zadaru a cca 3km od 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.  Jsou  zde
upravené pláže písčito-oblázkové a kamenité i betonové, s
pozvolným přístupem do moře. Pláž v centru letoviska byla
vyznamenána tzv. „Modrou vlajkou“. 

Ubytování: 
a)  penzion  GORDANA -  cca  300m od  moře  a  cca  300  m
od centra městečka.  K dispozici jsou  a) studia pro 2  osoby -
terasa (balkon), sociální zařízení, kuchyňský kout, TV, WiFi.
b) APT A4a – 2lůžková ložnice, obývací pokoj s kuchyňským
koutem  a  rozkládacím  gaučem  pro  2  osoby,  TV,  sociální

zařízení,  terasa  (balkon),  WiFi.  Klimatizace  v  APT  možná  za  příplatek  (cca  7€).  K  dispozici  je  zahradní  gril
s venkovním posezením.
b) penzion NINA  - cca 150m od moře a cca 150 m od centra městečka, dvoupatrový dům. K dispozici jsou studia pro
2-4  osoby,  terasa  (balkon)  -  některé  mají  výhled  na  moře,  sociální  zařízení,  kuchyňský  kout,  TV  –  společná
v restauraci, WiFi. 

Stravování: formou  polopenze  (snídaně  bufet,  večeře  výběr   ze  3  až  4  jídel,  nápoje  nejsou  v  ceně  –  podává  se
v penzionu Nina, cca 380 m od penzionu Gordana) 

Termín 
vč. dopravy

2018

Cena/os. 
vč. polopenze a dopravy

Termín
vč. dopravy

Cena/os.
vč. polopenze a dopravy

Studio 2-4os. APT A4a 2/4 Studio 2-4os. APT A4a 2/4

8. 6. – 17. 6. 8180 7470 13. 7. – 26. 8. 9990 8970
15. 6. – 24. 6. 8390 7670 24. 8. – 2. 9. 9860 8870
22. 6. – 1. 7. 9580 8290 31. 8. – 9. 9. 8670 7680
29. 6. – 8. 7. 9760 8460 7. 9. – 16. 9. 8480 7470
6. 7. – 15. 7. 9860 8870 14. 9. – 23. 9. 7980 6970

 
Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování (sobota – sobota), 7x polopenzi, závěrečný úklid

PŘÍPLATKY:- povinná turistická taxa od 12 - 18 r. = 180,-Kč/os./týden; od 18 r. = 350,-Kč/os./týden.
- 1 os. na pokoji + 350,-Kč/os./noc
- 3 osoby v APT ¼ +950,-Kč/os./týden

SLEVY:  - dospělá osoba na přistýlce (3.-4. lůžko) = -    600,-Kč/os.
   - dítě na přistýlce (3.-4. lůžko) do 12 r. s min. 2 dospělými = - 1.200,-Kč/os.

- dítě do 4 r. bez lůžka a stravy (na pokoji se 2 dospělými)          =   2.700,-Kč/os.
- dítě do 4 r. bez lůžka se stravou =   4.990,-Kč/os.
- dítě do 12 r. na lůžku  (dětská polopenze - porce)                 =  -   400,-Kč/os.
- vlastní doprava, spojení termínů                         =  - 1.400,-Kč/os.

Pojištění: kompletní pojištění (vč. léčebných výloh a storna záj.) á 33,-Kč/os./den, do 15 let = 23,-Kč/os./den.

Různé:  Je vhodné vzít si  koupací obuv. V penzionech jsou lůžkoviny, nejsou zde věci osobní a hygienické potřeby.
Děti do 12 let mají dětskou polopenzi (dětskou porci). Pouze doprava busem á 2.270,-Kč/os.

Zájezd je pojištěn proti úpadku CK.
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