
     Gradac, Makarská riviera         

GRADAC -  oblíbené letovisko ležící v nejjižnější části Makarské riviery,
na úpatí jižní části horského masívu Rila,  v půli cesty mezi Splitem a
Dubrovníkem. Zdejší dlouhé oblázkové pláže s pozvolným vstupem do
moře patří k nejkrásnějším na Makarské riviéře. Pobřežní promenáda je
lemována palmami a nabízí  celou řadu obchůdků, tradičních pizzerií,
barů,  ale  také  poštu,  informační  centrum,  pekárny  i  obchody
s potravinami. Nechybí zde příležitost k zábavě, sportování a kulturním
zážitkům.             Z pohledu na moře můžete vidět poloostrov Pelješac a
napravo od něj „levandulový“ ostrov Hvar. 

Ubytování:  Apartmánový  dům
MIRNNA je moderní vila, cca 100m
od  pláže  a  60m  od  centra.

Ubytování ve 2 až 4 lůžkových studiích nebo ve 4 až 6 lůžkových apartmánech, WiFi.
Všechna studia a APT mají  sociální  zařízení,  kuchyňku nebo kuchyňský kout (lednice,
sporák nebo vařič,  rychlovarná konvice,  základní  nádobí),  lodžie,  terasa nebo balkon.
Věšina APT má TV/SAT, klimatizaci.  Studio MONO 2/4 - pokoj se 2 lůžky a 2 přistýlkami
na rozkládacím gauči, kuchyňský kout, výhled na moře. APT BILO 4 - ložnice se 2 lůžky, 2
přistýlky v obyt. kuchyni, výhled na moře/park/hory. APT TRILO 4 - dvě 2lůžkové ložnice,
kuchyňský kout, výhled moře/park. APT TRILO 6 - dvě 2 lůžkové ložnice, rozkládací gauč
v obyt. kuchyni, výhled moře/park. Věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou. 

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek. Na jiné obsazení pokojů Vám připravíme zvláštní nabídku.

Termín 
vč. dopravy 2018

Cena/os. 
přízemí + 1. patro

Cena/os.
 2. patro

Termín 
vč. dopravy 2018

Cena/os. 
přízemí + 1. patro

Cena/os.
 2. patro

18. 5. - 27.5. 4290 4880 6. 7. - 15. 7. 5980 6170

25. 5. - 3. 6. 4580 5060 13. 7. - 22. 7. 5980 6170

1. 6. - 10. 6. 4780 5180 17. 8. - 26. 8. 5570 5870

8. 6. - 17. 6. 4870 5340 24. 8. - 2. 9. 5280 5750

15. 6. - 24. 6. 5360 5760 31. 8. - 9. 9. 4870 5260

22. 6. - 1. 7. 5590 5880 7. 9. - 16. 9. 4770 5070

29. 6. - 8. 7. 5880 6060 14. 9. - 23. 9. 4370 4880

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování, spotřebu
energií, lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK
proti úpadku.

Stravování:  vlastní  nebo  v  restauraci  Marinero  (cca
60m);  ceny  pro  skupiny  (snídaně  1680Kč/os.,  večeře
2580Kč/os., polopenze 3280,-Kč/os./týden)

Příplatky:  jedna  osoba  na  pokoji  +350Kč/den  v  7+8
měsíci; +200Kč/den v 6+9 měsíci. Turistická taxa 12 až
18 let = 180Kč/os./týden; od 18 let = 350Kč/os./týden.
Na místě se hradí vratná kauce 300€/skupinu. 

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

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


