
   letovisko Bar a Sutomore     

 BAR – krásné „bílé“ město, ležící v jižní části Č. Hory chráněné pohořím
Rumija. Skládá se ze starého a nového města.    Na okraji města začíná
oblázková pláž, dlouhá  2 km, s  pozvolným vstupem do moře. Nedaleko
je  atraktivní  pláž  s červeným  pískem  –  „Crvená  plaža“.  Letovisko  má
krásnou palmovou promenádu a dobrou  turistickou vybavenost. 

SUTOMORE – leží 6km severně od města Bar, na úpatí vrchu Sutorman.
Letovisko  přitahuje   svojí  krásnou  pláží,  dlouhou  téměř  1300m.  Její
povrch je  velmi  různorodý – od  skal v jižní  části  po nejjemnější  písek
v severní části. Široká zátoka má pozvolna klesající dno. V letovisku jsou
restaurace, kavárny, bary, obchody.

Ubytování: Lůžkoviny jsou součástí vybavení. 

A) Vila BOGUMILA (Bar) – cca 320 m od pláže, 2-3lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, lednice, centrální klimatizace
(v ceně), malý balkón. Na střeše objektu je veliká terasa s malým (dětským) bazénkem. WiFi.  Stravování: formou polopenze
(snídaně - kontinentální, večeře). Nápoje nejsou v ceně. 

B)  vila SOLIDARITA HSC – zrekonstruovaný moderní dům mládeže v klidném místě na začátku Sutomore. Dlouhá písečná
pláž  je  vzdálena  cca  50 m a  centrum  města  cca  60  m.  Bohatá  nabídka  sportovních  a  rekreačních  aktivit.  Vybavenost:
k  dispozici  hřiště  na  fotbal,  házenou,  košíkovou,  volejbal.  Vlastní  zdravotnická  ambulance,  učebny  s  vybavením,
klimatizovaný  sál  (100 míst),  počítačová  místnost  s  wifi,  kantýna.  Vhodné na soustředění  sportovců,  tanečních  a  jiných
souborů,  na skupinové cvičení.  Ubytování: 2 až 4 lůžkové pokoje -  několik 2 až 4 lůžkových pokojů  bezbarierových pro
invalidy. Také 2 pokoje jednolůžkové. Všechny postele jsou singl, nikde nejsou patrové postele. Některé pokoje mají terasu a
balkon. Většina pokojů je v 1.poschodí. Možnost přiobjednání plážového servisu. Parkování v areálu a bazén jsou zdarma.
Všechny pokoje mají vlastní WC, TV, WiFi, lůžkoviny, klimu, společnou terasu. Lednice jsou společné v kantýně.  Stravování:
v restauraci,  v  květnu,  červnu,  září  a  říjnu  v  rozsahu  servírované  polopenze  (lze  i  bufet  za  příplatek  290Kč/os./týden).
V  červenci  a  srpnu  v  rozsahu  servírované  polopenze  (lze  i  bufet  za  příplatek  590Kč/os./týden).  Nápoje  nejsou  v ceně.
Je možná také plná penze. 

Termín 
vč. dopravy

2018

Cena/os., vč. dopravy a polopenze Termín 
vč. dopravy

2018

Cena/os., vč. dopravy a polopenze

Vila Bogumila Vila Solidarita HSC Vila Bogumila Vila Solidarita HSC

2 os. 3 os. 2 os. 3 os. 2 os. 3 os. 2 os. 3 os.

18. 5. - 27. 5. 5880 5630 6480 6230 6. 7. - 26. 8. 6980 6730 7680 7430

25. 5. - 3. 6. 5980 5730 6690 6440 24. 8. - 2. 9. 6880 6630 7290 7090

1. 6. - 10. 6. 6080 5830 6880 6630 31. 8. - 9. 9. 6680 6430 6980 6730

8. 6. - 17. 6. 6370 6120 6990 6740 7. 9. - 16. 9. 6380 6130 6770 6420

15. 6. - 24. 6. 6460 6210 7180 6930 14. 9. - 23. 9. 6280 6030 6490 6240

22. 6. - 1. 7. 6630 6380 7390 7140 21. 9. - 30. 9. 5880 5630 5970 5690

29. 6. - 8. 7. 6890 6640 7480 7230 - - - - -

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování, 7x polopenze, 2x trajekt, zástupce
CK (místní agentura), pojištění CK proti úpadku.

Příplatky: pobytová taxa 12-18 r. = 190Kč/os./týden; od 18 r. = 370Kč/os./týden.
Na  místě  se  hradí  vratná  kauce  200  až  300€/skupinu,  dle  termínu  a  složení
skupiny.

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

Různé: bohatá nabídka výletů, platí se na místě. Ručníky, věci osobní a hygienické
potřeby nutné vzít s sebou.

Platí pro skupiny minimálně 35 osob.
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