
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA SLEV NA ZÁJEZDY V ROCE 
2023 

 

 speciální sleva z katalogové ceny (nejvyšší časová sleva + 5 % speciální sleva), 

 platí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

 slevy nelze využít na zájezdy, které jsou již v nabídce last minute nebo v jiné speciální 
slevové akci, 

 sleva se nevztahuje na příplatky, 

 slevu je možné uplatnit pouze přímým objednáním na pobočce CK KALOUSEK & 
WILLIAMS a.s. v Ústí nad Orlicí, telefonicky nebo emailem, 

 slevu nelze uplatnit přes žádného partnerského prodejce. 
 
 

Objednávky a rezervace: 
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. 

Komenského 156, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 736 629 990, 603 584 851 

E-mail: usti@ckkalousek.cz 
Webové stránky: www.ckkalousek.cz 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:usti@ckkalousek.cz


 
 

CHORVATSKO – Čaklje - STUDIA DRAŽENA 
 

ČAKLJE je malá osada, která je součástí městečka Podgora nacházející se ve střední Dalmácii. Tato oblast je velmi oblíbená díky úchvatnému 
pohoří Biokovo. Malebné letovisko Čaklje s několika restauracemi, je vhodné zejména pro ty, kteří nevyhledávají noční ruch velkého letoviska a 
díky nádherným oblázkovým plážím s pozvolným vstupem do moře je také vhodné pro rodiny s malými dětmi. Plážová promenáda z Čaklje až 
do Podgory je ideální pro příjemnou procházku za rušnějším životem a zábavou. Cca 200 m od ubytování se nachází FKK pláž. 
 
Ubytování: hezky vybavená studia se nachází pouhých 10 m od moře. 
Studio 1/3 s balkonem: moderně zařízené studio s manželskou postelí, gaučem pro 1 osobu a kuchyňským koutem, koupelna, WC, klimatizace, 
WiFi a balkon s nádherným výhledem přímo na moře. 

Studio 1/3 bez balkonu: velmi pěkně zařízené studio s manželskou postelí, gaučem pro 1 osobu a kuchyňským koutem, koupelna, WC, okenní 
sušák na prádlo, WiFi. Studio se nachází v přízemí domu. 
Doprava: vlastní (27. 5. - 1. 7. + 2. 9. - 30. 9. 2023: 999 Kč/auto/týden a 1. 7. - 2. 9. 2023: 1 699 Kč/auto/týden) nebo možnost dokoupení. 

 

 

1/2+1 s balkonem 
1/2 bez 
balkonu 

Cena zahrnuje: 

 

Cena za osobu dle počtu platících osob ubytování na 7 nocí 

Termíny - 7 nocí * 
v období 

1. a 2. osoba 
3. osoba na 

přistýlce 
1. a 2. osoba 

pobytovou taxu 

povlečení, ručníky 

27. 05. - 10. 06. 
4 699 Kč  
4 241 Kč 

999 Kč         
949 Kč 

3 999 Kč  
3 609 Kč spotřebu vody a energie 

10. 06. - 01. 07. 
6 399 Kč 
5 775 Kč 

1 899 Kč  
1 804 Kč 

5 199 Kč  
4 692 Kč služby delegáta 

01. 07. - 15. 07. 
7 799 Kč 
 7 039 Kč 

1 899 Kč  
1 804 Kč  

5 699 Kč           
5 143 Kč Možnost dokoupení: 

15. 07. - 19. 08. 
8 499 Kč   
7 670 Kč 

1 899 Kč  
1 804 Kč 

6 599 Kč   
5 956 Kč 

komplexní cestovní pojištění včetně storna 

19. 08. - 02. 09. 
7 799 Kč   
7 039 Kč 

1 899 Kč  
1 804 Kč 

5 699 Kč           
5 143 Kč 

autobusová doprava 2800 Kč/os 

02. 09. - 16. 09. 
6 399 Kč 
5 775 Kč 

1 899 Kč 
 1 804 Kč 

5 199 Kč  
4 692 Kč Parkovné: 1. 7. - 2. 9. 1699 Kč 

16. 09. - 30. 09. 
4 699 Kč  
4 241 Kč 

999 Kč         
949 Kč 

3 999 Kč  
3 609 Kč 

27. 5. - 1. 7. a 2. 9. - 30. 9. 999 Kč 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY 

* ubytování sobota – sobota 
 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

CHORVATSKO - Duće – Apartmány a studia ANA 
 
 

DUĆE je malá osada ležící 2,7 km od letoviska Omiš. Překrásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře činí Duće dokonalou 
turistickou destinací nejen pro rodiny s malými dětmi. Nachází se zde několik restaurací, které lákají k příjemnému posezení. Za 
návštěvu stojí město Omiš v ústí řeky Cetiny, kde naleznete různé možnosti zábavy, historické centrum, mnoho restaurací, 
obchůdků, velké trhy a přístav. 

Ubytování: velmi pěkná vila, ze které je nádherný výhled na moře, se nachází cca 100 m od pláže (z toho 50 m je do prudšího 
kopce), od které ji odděluje místní komunikace. Dům je vhodný pro všechny věkové kategorie zejména díky své výborné poloze 
nedaleko centra města Omiš. Součástí domu je venkovní gril. 

Ubytování ve 2 - 4 lůžkových studiích nebo 4 - 6 lůžkových apartmánech s novými koupelnami. 

Studio 1/2 - manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna, WC, WiFi, TV, klimatizace, balkon směr hory. 

Studio 1/2+2 - dvě manželská lůžka ve velké místnosti s kuchyňským koutem, koupelna s pračkou, WC, WiFi, TV, klimatizace, balkon 
směr moře. Možno obsadit minimálně 3 platícími osobami. 

Apartmán 1/2+2 - pokoj s manželskou postelí, manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna, WC, WiFi, TV, 
klimatizace, balkon směr moře. Možno obsadit minimálně 4 platícími osobami. 

Apartmán 1/4+2 - 2 ložnice s manželskou postelí, dvě lůžka v místnosti s velkou kuchyní, která je vybavena troubou a myčkou, 
koupelna s pračkou, WC, WiFi, TV, klimatizace. Velká terasa s posezením a slunečníkem směr moře. Možno obsadit minimálně 4 
platícími osobami. 

Doprava a stravování: vlastní nebo možnost dokoupení (parkování zdarma přímo u domu). 

 
* ubytování sobota - sobota  

AŽ DVĚ DĚTI DO 6 LET UBYTOVÁNÍ ZDARMA 

 

  Cena za osobu dle počtu platících osob Cena zahrnuje: Možnost dokoupení: 

Termíny - 7 
nocí * v období 

1. a 2. os  3. a 4. os ve studiu 
dítě do 12 let jako 3. 

a 4. os ve studiu 
5. a 6. os v 
apartmánu 

ubytování na 7 nocí 
komplexní cestovní pojištění 
včetně storna 

pobytovou taxu stravování 

27. 05. - 24. 06. 3 299 Kč/ 2 977 Kč  3 299 Kč/ 2 977 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč povlečení, ručníky 
autobusová doprava       
2800 Kč/os 

24. 06. - 19. 08. 4 699 Kč/ 4 241 Kč  3 299 Kč/ 2 977 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč 
spotřebu vody a 
energie 

  

19. 08. - 02. 09. 4 299 Kč/ 3 880 Kč  3 299 Kč/ 2 977 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč služby delegáta 

02. 09. - 30. 09. 3 299 Kč/ 2 977 Kč  3 299 Kč/ 2 977 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč 2 799 Kč/ 2 526 Kč klimatizaci 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY  



 

 

 

  
 

  
 

 

CHORVATSKO - Duće - STUDIA RADOŠ 
 
 

Duće je malá osada ležící 2,7 km od letoviska Omiš. Překrásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře činí Duće dokonalou 
turistickou destinací nejen pro rodiny s malými dětmi. Nachází se zde několik restaurací, které lákají k příjemnému posezení.  Za 
návštěvu stojí město Omiš v ústí řeky Cetiny, kde naleznete různé možnosti zábavy, historické centrum, mnoho restaurací, 
obchůdků, velké trhy a přístav. 
 
Ubytování: moderní tříposchoďový dům s výhledem na moře a ostrov Brač se nachází pouhých 20 metrů od písečné pláže, od 
které ho odděluje pouze místní rušnější komunikace. Svým vybavením a výbornou polohou nedaleko centra města Omiš, je 
vhodným místem pro všechny věkové kategorie. Ubytování ve 2 – 3 lůžkových, velmi hezky zařízených studiích v prvním a 
druhém patře. K dispozici je i klimatizace za příplatek (platí se na místě). 
 
Studia 1/2 s bočním balkonem - manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna se sprchou a WC, WiFi, TV/SAT. 

Studia 1/2 s balkonem směrem na moře (za příplatek) - manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna se 
sprchou a WC, WiFi, TV/SAT.  

Studia 1/3 s balkonem směr hory - manželská postel + jednolůžko v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna se sprchou a WC, 
WiFi, TV/SAT. 

Doprava a stravování: vlastní nebo možnost dokoupení. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

*ubytování sobota - sobota  
 

 

 

Termíny - 7 nocí * 
v období 

Cena za osobu 
v 1/2 a 1/2+1 
s balkonem 

Příplatek za 
balkon směr 

moře 

Cena zahrnuje: Možnost dokoupení: 

ubytování na 7 nocí komplexní cestovní pojištění 
včetně storna 

27. 05. - 03. 06. 
2 799 Kč  
2 526 Kč  300 Kč pobytovou taxu 

17. 06. - 24. 06. 
4 299 Kč  
3 880 Kč 300 Kč povlečení, ručníky stravování 

08. 07. - 15. 07. 
4 699 Kč  
4 241 Kč 300 Kč spotřebu vody a energie klimatizace 

19. 08. - 26. 08. 
4 299 Kč  
3 880 Kč 300 Kč služby delegáta autobusová doprava 2800 Kč/os 

02. 09. - 09. 09. 
3 099 Kč  
2 797 Kč 300 Kč     Parkování: zdarma 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY 



 

 

CHORVATSKO - Omiš - Hotel BRZET*** 
 

Omiš je malebné městečko nacházející se ve střední Dalmácii přímo u ústí řeky Cetiny. Pláže, průzračně čisté moře, tiché zátoky 
a vypínající se vrcholky pohoří Dinara, Mosor a Babnjaca dělají z Omiše velmi atraktivní místo pro prožití příjemné dovolené. 
Pro vyznavače aktivních sportů je Omišská riviéra jako stvořená. Můžete zde vyzkoušet rafting, horolezectví, potápění, pěší 
turistiku i windsurfing. Jednou z velkých výhod je poloha mezi Splitem a Makarskou riviérou, díky které je Omiš ideálním 
výchozím bodem pro výlety do okolí. 
 
Ubytování: velmi oblíbený hotel pavilónového typu, který je obklopen borovicovým hájem, se nachází v těsné blízkosti 
oblázkové pláže, cca 1 km od letoviska Omiš. S městem Omiš je spojen promenádou, která Vás zavede až do samotného centra 
tohoto krásného letoviska, kde můžete navštívit místní restaurace a obchody. Hotelový komplex má restauraci a prostornou 
terasu. WiFi připojení je dostupné ve společných prostorách a je zdarma. 
 
Pokoje 1/2: dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, koupelna, WC, TV/SAT, klimatizace, malá lednice, balkon směr moře.   

Pokoje 1/2+1: dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a jednou přistýlkou (rozkládací lůžko), koupelna, WC, TV/SAT, 
klimatizace, balkon směr moře. 
 
Stravování: polopenze, která je již zahrnuta v ceně ubytování a obsahuje snídani - servírovaná (výběr z denní nabídky) a večeři - 
polévka, hlavní jídlo (výběr ze 3 menu), salátový bufet a dezert. Pití k večeři (víno, ovocné šťávy, voda).   
 
Doprava: vlastní (parkovné v termínu 15. 6. – 15. 9. 2023 3€/den) nebo možnost dokoupení. 
 

 

 

Cena za osobu dle počtu platících osob Cena zahrnuje: Možnost dokoupení: 

Termíny - 7 
nocí * v období 

Pokoj 1/2 
3. os na 
přistýlce 

3. os na 
přistýlce 
7 - 12 let 

3. os na 
přistýlce 
2 - 7 let 

ubytování na 7 nocí 
komplexní cestovní pojištění včetně 
storna 

povlečení, ručníky plné penze 

10. 06. - 24. 06. 
9 499 Kč 
8 573 Kč 

7 399 Kč 
6 678 Kč 

3 899 Kč  
3 519 Kč ZDARMA klimatizaci autobusové dopravy 2800 Kč/os 

24. 06. - 19. 08. 
11 499 Kč 
10 378 Kč 

 8 099 Kč            
7 309 Kč 

3 899 Kč  
3 519 Kč ZDARMA služby delegáta Pobytová taxa: 10 HRK/5 HRK (dítě 

12-18 let) 

19. 08. - 09. 09. 
9 499 Kč 
8 573 Kč 

7 399 Kč 
6 678 Kč 

3 899 Kč  
3 519 Kč ZDARMA polopenzi 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY 

* ubytování sobota - sobota  

 



 

 

CHORVATSKO – Podgora - Apartmány ŽELJKA 
 
 

 
PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou a nádhernou 
oblázkovou pláží, která se táhne od městečka Čaklje až po letovisko Tučepi. Pobřežní promenáda je lemována vzrostlými palmami, 
je zde řada stylových restaurací, barů, obchůdků, pošta, pekárny, turistické centrum, směnárny, bankomaty. Sportovní nadšenci  
mohou využít tenisový kurt, volejbalové hřiště, vodní sporty (potápění, vodní lyžování, windsurfing, veslování). Podgora nabízí 
možnost řady fakultativních výletů do okolí. Letovisko doporučujeme všem, kteří upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy 
a sportovního vyžití. 
 

               Ubytování: pěkné klimatizované apartmány se nachází cca 200 m od moře. 
Apartmán 1/4: dvě ložnice s manželskou postelí, kuchyňský kout, koupelna, WC, balkon, klimatizace. 

Apartmán 1/4+1: ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňský kout, koupelna, WC, 
balkon, klimatizace. 

 

 
Cena za osobu při obsazení minimálně 4 osobami v 

apartmánu  

Cena zahrnuje: 

 
ubytování na 7 nocí 

Termíny v 
období 

1. až 4. 
osoba 

5. dospělá 
osoba  

5. osoba dítě 
do 12 let  

5. osoba dítě 
do 6 let  

pobytovou taxu 

klimatizaci 

30. 05. - 13. 06. * 
2 699 Kč 
2 436 Kč 2 399 Kč 1 899 Kč ZDARMA povlečení, ručníky 

13. 06. - 27. 06. 
5 899 Kč 
5 324 Kč 5 399 Kč 4 999 Kč 2 699 Kč spotřebu vody a energie 

27. 06. - 29. 08. 
6 499 Kč 
5 865 Kč 5 399 Kč 4 999 Kč 2 699 Kč služby delegáta 

29. 08. - 05. 09. 
5 899 Kč 
5 324 Kč 5 399 Kč 4 999 Kč 2 699 Kč Možnost dokoupení: 

05. 09. - 26. 09. * 
2 699 Kč 
2 436 Kč 2 399 Kč 1 899 Kč ZDARMA komplexní cestovní pojištění vč, storna 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY stravování (v restauraci nedaleko ubyt.) 

Ceny uvedeny včetně autobusové dopravy. Termíny včetně dopravy - 10 dní po - st / 7 nocí út - út 

* termíny možné pouze na vlastní dopravu 
 



 

 

  

 
 

 

CHORVATSKO - Podgora - POKOJE VELA 
 
 

 

PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou 
a nádhernou oblázkovou pláží, která se táhne od městečka Čaklje až po letovisko Tučepi. Pobřežní promenáda je lemována 
vzrostlými palmami, je zde řada stylových restaurací, barů, obchůdků, pošta, pekárny, turistické centrum, směnárny, 
bankomaty. Sportovní nadšenci mohou využít tenisový kurt, volejbalové hřiště, vodní sporty (potápění, vodní lyžování, 
windsurfing, veslování). Podgora nabízí možnost řady fakultativních výletů do okolí. Letovisko doporučujeme všem, kteří 
upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy a sportovního vyžití. 
 
Ubytování: velmi hezké pokoje se nachází cca 60 m od moře. 
 
Pokoje 1/2: velmi hezké pokoje mají koupelnu s WC, balkon, lednici, varnou konvici, sklenice, hrnky, WiFi, klimatizaci za 
příplatek na místě 5 Eur/den (platí se 6 + 1 den zdarma). POKOJE NEMAJÍ KUCHYŇKU, NELZE ZDE VAŘIT. 
 
Doprava: vlastní (u vily nejsou parkovací místa, parkování je možné na centrálním parkovišti za cca 180 HRK/den) nebo 
možnost dokoupení. 

 

 

Cena za osobu při 2 
osobách v pokoji 

Cena zahrnuje: Možnost dokoupení: 

Termíny - 7 nocí 
* v období 

Pokoj 1/2 
ubytování na 7 nocí komplexní cestovní pojištění včetně storna 

pobytovou taxu stravování 

27. 05. - 17. 06. 2 899 Kč / 2 616 Kč povlečení, ručníky klimatizace 

17. 06. - 24. 06. 3 299 Kč / 2 977 Kč spotřebu vody a energie autobusová doprava 2800 Kč/os 

24. 06. - 01. 07. 4 299 Kč / 3 880 Kč služby delegáta Parkování: 180 HRK/den 

02. 09. - 30. 09. 2 899 Kč / 2 616 Kč     

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY 

* ubytování sobota - sobota 
 



 

 

  
 

  
 

 

 

CHORVATSKO – Podgora – Studia BOBO 
 
 

PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou a nádhernou 
oblázkovou pláží, která se táhne od městečka Čaklje až po letovisko Tučepi. Pobřežní promenáda je lemována vzrostlými palmami, je zde řada 
stylových restaurací, barů, obchůdků, pošta, pekárny, turistické centrum, směnárny, bankomaty. Sportovní nadšenci mohou využít tenisový 
kurt, volejbalové hřiště, vodní sporty (potápění, vodní lyžování, windsurfing, veslování). Podgora nabízí možnost řady fakultativních výletů do 
okolí. Letovisko doporučujeme všem, kteří upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy a sportovního vyžití. 
 
Ubytování: 
velmi hezká a prostorná studia se nachází cca 250 m od moře. 

Studio 1/2+1: pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňkou, koupelnou s WC a balkonem směr moře. 

Studio 1/2+1: : pokoj v přízemí s manželskou postelí a jednolůžkem (rozkládací křeslo), kuchyňkou, koupelnou s WC a terasou s posezením 
(průchozí) s krásným výhledem na moře a hory. 

Studio 1/2: pokoj s manželskou postelí, kuchyňkou, koupelnou s WC a balkonem směr silnice. 

 

 
Cena za osobu při obsazení minimálně 2 osobami ve 

studiu  
Cena zahrnuje: 

 
ubytování na 7 nocí 

Termíny v období 
1. a 2. 
osoba 

3. osoba  
dítě do 12 let 

na 3. lůžku 
dítě do 6 let 
na 3. lůžku 

pobytovou taxu 

povlečení, ručníky 

30. 05. - 13. 06. * 
2 799 Kč 
2 526 Kč 

2 799 Kč 
2 526 Kč 

2 399 Kč 
2 165 Kč ZDARMA spotřebu vody a energie 

29. 06. - 28. 06.  
5 899 Kč 
5 324 Kč 

5 599 Kč 
5053 Kč 

4 999 Kč 
4 512 Kč 2 699 Kč služby delegáta 

28. 06. - 30. 08. 
6 699 Kč 
6 046 Kč 

5 599 Kč 
5 053 Kč 

4 999 Kč 
4 512 Kč 2 699 Kč Možnost dokoupení: 

30. 08. - 06. 09. 
5 899 Kč 
5 324 Kč 

5 599 Kč 
5 053 Kč 

4 999 Kč 
4 512 Kč 2 699 Kč komplexní cestovní pojištění vč. storna 

05. 09. - 26. 09. * 
2 799 Kč 
2 526 Kč 

2 799 Kč 
2 526 Kč 

2 399 Kč 
2 165 Kč ZDARMA stravování (v restauraci nedaleko ubyt.) 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY 

Ceny uvedeny včetně autobusové dopravy. Termíny včetně dopravy - 10 dní po - st / 7 nocí út - út 

* termíny možné pouze na vlastní dopravu  
 



 

 

  
 

  
 

 

 

CHORVATSKO - Podgora - STUDIA VELA 
 
 

 

PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou 
a nádhernou oblázkovou pláží, která se táhne od městečka Čaklje až po letovisko Tučepi. Pobřežní promenáda je 
lemována vzrostlými palmami, je zde řada stylových restaurací, barů, obchůdků, pošta, pekárny, turistické centrum, 
směnárny, bankomaty. Sportovní nadšenci mohou využít tenisový kurt, volejbalové hřiště, vodní sporty (potápění, vodní 
lyžování, windsurfing, veslování). Podgora nabízí možnost řady fakultativních výletů do okolí. Letovisko doporučujeme 
všem, kteří upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy a sportovního vyžití. 
 
Ubytování: velmi hezká studia se nachází cca 60 m od moře. 
 
Studia 1/2 s balkonem a klimatizací: menší, ale velmi hezká 2 lůžková studia mají koupelnu s WC, kuchyň, lednici, varnou 
konvici, WiFi, klimatizaci za příplatek na místě 5 Eur/den (platí se 6 + 1 den zdarma). 
 
Studia 1/2 bez balkonu: menší, ale velmi hezká 2 lůžková studia mají koupelnu s WC, kuchyň, lednici, varnou konvici, 
wifi, větrák. 

 

 
Cena za osobu při obsazení 2 osobami ve 

studiu 

Cena zahrnuje: 

ubytování na 7 nocí 

Termíny v období 
1. a 2. os ve studiu 

s balkonem 
1. a 2. os ve studiu 

bez balkonu 

pobytovou taxu 

povlečení, ručníky 

30. 05. - 13. 06. * 2 799 Kč / 2 526 Kč 2 599Kč / 2 346 Kč spotřebu vody a energie 

13. 06. - 27. 06. 5 899 Kč / 5 324 Kč 5 699 Kč / 5 143 Kč služby delegáta 

27. 06. - 05. 09. 6 699 Kč / 6 046 Kč 6 499 Kč / 5 865 Kč Možnost dokoupení: 

05. 09. - 26. 09. * 2 799Kč / 2 526 Kč 2 599 Kč / 2 346 Kč komplexní cestovní pojištění vč, storna 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY stravování (v restauraci nedaleko ubyt.) 

Ceny uvedeny včetně autobusové dopravy. Termíny včetně dopravy - 10 dní po - st / 7 nocí út – út. 

* termíny možné pouze na vlastní dopravu 
 



  
 

 

 
 

 

CHORVATSKO – Promajna 

APARTMÁNY A POKOJE MILA 
 
 

PROMAJNA - moderní turistické letovisko ve stejnojmenné zátoce na úpatí pohoří Biokovo cca 4 km jižně od Bašky Vody a 6 km 
severně od Makarské. Promajna je příjemné letovisko s dlouhou oblázkovou pláží s pozvolným vstupem do moře. V těsné 
blízkosti pláže se lze občerstvit v několika plážových barech, restauracích a stáncích s rychlým občerstvením. Dominantou 
centra města je zvonice a prostranný kostel Všech Svatých. Čisté moře, vzduch a udržované okolí jsou hlavní charakteristiky 
Promajny. Letovisko má všechny základní turistické služby – poštu, obchody, turistické centrum, směnárnu. V místních 
restauracích nabízejí gastronomické speciality dalmatské i mezinárodní kuchyně. Promajna obdržela několik cen za jedno 
z nejupravenějších míst na Jadranu – „Modrou květinu“. 
 
Ubytování: luxusní ubytování v zánovní vile 100 m od krásné pláže. Ubytování je zajištěno ve velmi hezkých, moderně 
zařízených apartmánech a pokojích. K dispozici je WiFi, TV/SAT a klimatizace. 
 
Apartmány Mila 1/2+2: luxusní čtyřlůžkové apartmány ve 2. patře - 2 ložnice, kuchyňský kout, koupelna, balkon směr moře. 
 
Pokoje Mila 1/2+1: luxusní dvoulůžkové pokoje ve 2. patře s možností dětské přistýlky do 12 let, koupelna, balkon směr moře. 
K dispozici je lednička, varná konvice a sklenice. POKOJE NEMAJÍ KUCHYŇKU, NELZE ZDE VAŘIT. 
 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR) PŘI 2 PLATÍCÍCH OSOBÁCH 
1 DÍTĚ DO 12 LET STRAVOVÁNÍ ZDARMA. 
 
Doprava a stravování: vlastní nebo možnost dokoupení. 

 

 

Cena za osobu dle počtu platících osob Cena zahrnuje: Možnost dokoupení: 

Termíny - 7 nocí 
* v období 

1/2+2 
Apartmán 

1/2                                           
Pokoj 

Dítě do 12 let 
na 3. lůžku v 

pokoji 

Dítě do 4 let 
bez nároku 

na lůžko 

ubytování na 7 nocí komplexní cestovní 
pojištění včetně storna 

pobytovou taxu 

27. 05. - 24. 06. 
3 499 Kč  
3 158 Kč 

3 399 Kč  
3 068 Kč 2 699 Kč  ZDARMA povlečení, ručníky stravování 

24. 06. - 19. 08. 
5 499 Kč 
4 963 Kč 

5 299 Kč  
4 782 Kč 2 699 Kč ZDARMA spotřebu vody a energie autobusová doprava 

2800 Kč/os 

19. 08. - 09. 09. 
3 499 Kč  
3 158 Kč 

3 399 Kč  
3 068 Kč 2 699 Kč ZDARMA služby delegáta 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY TV/SAT a klimatizaci   

* ubytování sobota - sobota 
  



 

 

CHORVATSKO - Živogošće  

Apartmány a studia MARINA 
 

ŽIVOGOŠĆE – menší a velmi oblíbené letovisko na Makarské riviéře, 15 km jižně od města Makarska, směrem na Dubrovník. 
Dlouhé pláže a zátoky podél krásného pobřeží jsou lemované pěšinami s borovicemi, olivovníky a společně s mohutným 
pohořím Biokovo činí Živogošće dokonalou turistickou destinaci. Naleznete zde také restaurace, kavárny a obchody. 

Ubytování: 

hezká vila se nachází cca 150 m od moře. K dispozici je i klimatizace za příplatek 6 € (platí se na místě). 

Studia 1/2: místnost s manželskou postelí, vlastní koupelna s WC přes chodbu, společná kuchyň s dalším dvoulůžkovým 
studiem, balkon. 

Apartmán 1/2+2: pokoj s manželskou postelí, dvoulůžko v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon. 

Apartmán 1/4: dva pokoje s manželskou postelí, dvě koupelny s WC, kuchyňský kout, balkon. 

Apartmán 1/6+2: tři pokoje s manželskou postelí, dvoulůžko v místnosti s kuchyňským koutem, dvě kuchyně, tři koupelny 
s WC, balkon. 

 

Ceny platí při obsazení min. 2 os ve 
studiu 1/2, 4 os v APT 1/2+2 a 1/4 a 

8 os v 1/6+2. 

Cena zahrnuje: 

ubytování na 7 nocí 

Termíny v období Osoba ve studiu nebo apartmánu 
pobytovou taxu 

povlečení, ručníky 

30. 05. - 13. 06. * 2 699 Kč / 2 436 Kč spotřebu vody a energie 

13. 06. - 27. 06. 5 899 Kč / 5 324 Kč služby delegáta 

27. 06. - 29. 08. 6 699 Kč / 6 046 Kč Možnost dokoupení: 

29. 08. - 05. 09.  5 899 Kč / 5 324 Kč komplexní cestovní pojištění vč. storna 

05. 09. - 26. 09. * 2 699 Kč / 2 436 Kč stravování (v restauraci nedaleko ubyt.) 

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % + 5 % Z KATALOGOVÉ CENY klimatizace 

Ceny uvedeny včetně autobusové dopravy. Termíny včetně dopravy - 10 dní po - st / 7 nocí út - út 

* termíny možné pouze na vlastní dopravu 
 

 


