
       Biograd na Moru, penzion Vista, Danielapenzion Vista, Daniela
 

BIOGRAD  NA  MORU -  leží  28km  jižně  od  ZADARU.  Býval
korunovačním městem chorva tských králů, sídlem biskupa a místem
četných tureckých nájezdů. Dnes je to moderní turistické středisko s
dobrou  vybaveností.  Pláže  jsou  písčité,  kamínkové  i  betonové.
Atraktivnost  středisku  dodává  zátoka  s  přístavem  a  jedinečným
výhledem na Pašmanský průliv s mnoha ostrůvky.

Ubytování: 
a) penzion  VISTA  –  cca  160  m  od  pláže
Bošana  a  250  m  od  centra,  TV/SAT,
a)  2-3lůžková  studia –  2-3lůžkový  pokoj,
kuchyňka,  sociální  zařízení.  b)  4-5  lůžkové
apartmány –  2lůžková  ložnice,  obytná
kuchyně  s  rozkládacím  gaučem  +  možnost
přistýlky, soc. zařízení.  

b) penzion DANIELA – cca 200 od  pláže Bošana a 210 m od centra, a) 2 lůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením.  b)  2-3lůžkové studio –  2 lůžkový pokoj  + gauč,  kuchyňka,  sociální  zařízení.
c)  4–5 lůžkové apartmány - 2lůžková ložnice,  obytná kuchyně s rozkládacím gaučem + možnost
přistýlky, sociální zařízení;  c) 8-10 lůžkový apartmán - 2 x dvoulůžkový pokoj, 1x 3lůžkový pokoj,
obytná kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby + možnost  1 přistýlky, 3x sociální zařízení, terasa.

Termín 
vč. dopravy

2018

Vista, Daniela

studio pokoj apartmán  

A2a
2 os.

A2a+1
3 os.

A2a+2
4 os.

2L
2 os.

A4a
3 os.

A4a
4 os.

A4a+1
5 os.

25. 5. - 3. 6. 6450 5980 5760 5950 7190 6250 5770

1. 6. - 10. 6. 6490 6060 5790 6280 7290 6290 5790

8. 6. - 17. 6. 6980 6480 5990 6480 7980 6750 6280

15. 6. - 24. 6. 6990 6580 6080 6580 8040 6790 6360

22. 6. - 1. 7. jednotná cena    7970

29. 6. - 8. 7. jednotná cena    8790

6. 7. - 15. 7. jednotná cena    8890

13. 7. - 2. 9. jednotná cena    8970

31. 8. - 9. 9. 6990 6540 6080 6680 8060 6790 6290

7. 9. - 16. 9. 6960 6470 6060 6480 8030 6760 6270

14. 9. - 23. 9. 6380 5990 5760 5980 7270 6290 5750

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování (ve všech typech ubytování), 7x polopenzi, zástupce CK, pojištění CK proti úpadku.

Stravování: formou polopenze v penzionu Jelena (snídaně - bufet, večeře - výběr ze 3 až 4 jídel). 

Příplatky:  pobytová taxa 12 až 18 let  = 150Kč/os./týden;  od 18 let  = 300Kč/os./týden.  Na místě se hradí  vratná kauce
300€/skupinu.

Slevy:  děti do 4 r. bez lůžka a stravy á 2.800,-Kč; dítě 4-12 roků na lůžku sleva 500,-Kč; dítě 4-12 roků jako 3.-5. osoba na
lůžku v penzionu Vista a jako 5. os. v APT A4a a 8.-10. osoba v APT 8/10 v penzionu Daniela sleva 800,-Kč;  dítě od 12 roků
jako 3.-5. osoba na lůžku v penzionu Vista a jako 5. os. v APT A4a a 8.-10. osoba v APT 8/10 v penzionu Daniela sleva 500,-Kč.

Pojištění: léčebné výlohy, storno zájezdu a odpovědnost za škodu za příplatek 290Kč/os./týden, do 15 let = 190Kč/os./týden.

Různé:  bohatá nabídka výletů, platí se v místě. V penzionech jsou lůžkoviny, nejsou zde věci osobní a hygienické potřeby.
V průběhu pobytu si klienti uklízí sami. V místě je zdravotnická ambulance, lékárna, zubař. Sport, zábava: sportovní hřiště u
školy a plocha ke cvičení jsou zdarma. Tenisové kurty jsou placené. U pláže Bošana je fotbalové, volejbalové a dětské hřiště. 

Platí pro skupiny minimálně 30 osob.


