
BOSNA HERCEGOVINA
       Neum – hotel Zenit      

NEUM -  městečko ležící  na trase mezi  Makarskou a Dubrovnikem, na
území  turistického regionu na jihu Jadranu,  v  klidné zátoce  přímo na
břehu moře a je jediným přímořským letoviskem Bosny a Hercegoviny. Je
to místo se zvláštní středozemní pohodou a šarmem a různými turisticko-
sportovními  atrakcemi.  Je  známé  svými  ideálními  klimatickými
podmínkami,  moderními  turistickými  objekty,  tradiční  pohostinností,
mořskými  specialitami  i  nízkými  cenami.  Celá  oblast  Malostonského
průlivu  je  proslavená  pěstováním  mušlí.  Místo  patří  mezi  pobřežní
střediska s největším počtem slunečních dnů v roce, proto je vhodný pro
odpočinek v zimě i v létě. 

Vzdálenost Neumu od Dubrovníku je cca 70km a od letiště v Dubrovníku
90km.  Mostar  je  od  Neumu  vzdálen  70km,  stejně  jako  Medjugorje.
Železniční stanice na trati Ploče - Metkovič je vzdálena 30km.

Ubytování: Hotel ZENIT*** - nachází se přímo v Neumu. Atraktivní hotelová stavba je vsazena do slunečné stráně přímo nad
mořem, na okraji  města.  Centrum městečka je vzdálené cca 300 m. K dispozici  jsou 2 až  3 lůžkové pokoje,  s  vlastním
sociálním zařízením, telefonem, TV, některé s balkonem (většina z nich je s výhledem na moře). Věci osobní a hygienické
potřeby nutné vzít s sebou. 

Nabídka vychází z plného obsazení.

Termín 
vč. dopravy 2017

Cena /os. 
vč. polopenze

Termín 
vč. dopravy 2017

Cena /os. 
vč. polopenze

19. 5. - 28. 5. 7580 7. 7. – 20. 8. 9570

26. 5. - 4. 6 7670 18. 8. – 27. 8. 8980

2. 6. – 11. 6. 7890 25. 8. – 3. 9. 8870

9. 6. – 18. 6. 7990 1. 9. – 10. 9. 7980

16. 6. – 25. 6. 8780 8. 9. – 17. 9. 7870

23. 6. – 2. 7. 8890 15. 9. – 24. 9. 7280

30. 6. – 9. 7. 8980 22. 9. - 1. 10. 6990

Cena  zahrnuje:  klimatizovaný  autobus,  7x  ubytování,  polopenzi,  lůžkoviny,
pojištění CK proti úpadku. 

Stravování: polopenze (snídaně a večeře švédské stoly). 

Služby/zábava: v  rámci  hotelu  venkovní  i  vnitřní  bazén,  sportovní  terény,  bar,
obchod  se  suvenýry,  bohatá  nabídka  lodních  výletů,  animační  programy  pro
dospělé i děti, parkoviště gratis, sauna, tenisové kurty. 

Pláž: vdálená cca 100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře (vhodná pro
děti i neplavce), se stromy  (stín).

Doprava: zájezdovým klima autobusem. 

Příplatky: turistická taxa od 12 - 18r. = 180Kč/os./týden; od 18 r. = 350Kč/os./týden.

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

Různé:  je  zde i  nezbytná poliklinika,  pošta,  dvě banky a malé soukromé restaurace.  Rovněž je zde i  poměrně rozsáhlá
obchodní síť.  Nabídka výletů autobusem nebo lodí do sousedních turistických středisek (Dubrovník, Mostar, Medjugorje,
Hutovo Blato) je orientační. Po dohodě lze pro skupiny zajistit také delší pobyt!!!

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


