
 

 

 

 

 

 
 

                 
 

 
 

 
 

 
 

LAST MINUTE 

CHORVATSKO            
 

POBŘEŽÍ U NÁRODNÍHO PARKU PAKLENICA 
krásná příroda, skalní soutěsky, turistika a moře 

 

autobusem na 10 dní 

18.8.-27.8. 
 

kemp PAKLENICA, stan ½, 1/3, 1/4 
4*, na pobřeží u NP, bohaté animační programy, cvičení, skvělý delegát, Wifi zdarma 

4 390 Kč     od 2 990 Kč 
studia CAR 

 pěkné klidné místo na okraji letoviska, krásná soukromá pláž, pěkné posezení s grilem 

6 390 Kč     5 990 Kč 
studia BOJA MILOVAC  

poklidná studia s rodinnou atmosférou, wifi zdarma, v zahradě posezení s grillem 

6 790 Kč     5 590 Kč  
dům MARIA 

pokoj s lednicí, konvicí, hrníčky atp., klidné místo s pohodovou atmosférou, Wifi zdarma 

5 890 Kč     4 990 Kč 
vila JADRANKA 

studia, apartmány, velmi dobrá poloha, pěkné moderní interiéry, Wifi zdarma, klima 

6 990 Kč     od 5 990 Kč  
vila ANA-NINA 

velmi pěkná studia blízko nejkrásnější části pláže a NP, grill, Wifi zdarma 

7 390 Kč     5 990 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování na 7 nocí,  služby delegáta,  
pobytovou taxu a pojištění CK pro případ úpadku. 
Příplatek: cestovní pojištění 24 Kč na osobu a den, možnost dokoupení polopenze. 
 
 

          Ceny platí od 12.8.2017 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

                 
 

 
 

 
 

 
 

LAST MINUTE 

CHORVATSKO            
 

POBŘEŽÍ U NÁRODNÍHO PARKU PAKLENICA 
krásná příroda, skalní soutěsky, turistika a moře 

 

autobusem na 10 dní 

25.8.-3.9. 
 

dům MARIA 
pokoj s lednicí, konvicí, hrníčky atp., klidné místo s pohodovou atmosférou, Wifi zdarma 

5 490 Kč     4 990 Kč 
apartmány LILJA 

 pěkné, dobře vybavené, posezení v zahradě s grilem, SAT LED TV s ČT24, Wifi zdarma 

5 990 Kč     5 590 Kč 
BOJA MILOVAC s polopenzí 

pokoj s lednicí a konvicí, klid a rodinná atmosféra, bohatá polopenze v nedaleké restauraci 

9 770 Kč     8 590 Kč 

penzion DELFIN 
oblíbený penzion přímo na pobřeží v centru, rodinná atmosféra, Wifi zdarma, polopenze 

8 890 Kč     8 590 Kč 
vila JADRANKA 

studia, apartmány, velmi dobrá poloha, pěkné moderní interiéry, Wifi zdarma, klima 

6 390 Kč     od 5 990 Kč  
vila ANA-NINA 

velmi pěkná studia blízko nejkrásnější části pláže a NP, grill, Wifi zdarma 

6 990 Kč     5 990 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování na 7 nocí,  služby delegáta,  
pobytovou taxu a pojištění CK pro případ úpadku. 
Příplatek: cestovní pojištění 24 Kč na osobu a den, možnost dokoupení polopenze. 
 
 

          Ceny platí od 31.7.2017 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

                 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 

CHORVATSKO            
 
 

POBŘEŽÍ U NÁRODNÍHO PARKU PAKLENICA 
krásná příroda, skalní soutěsky, turistika a moře 

 

autobusem na 5 dní 

30.8.-3.9. 
 

apartmány LILJA 
 pěkné moderní prostorné, dobře vybavené, posezení s grilem, SAT LED TV s ČT24, Wifi zdarma 

3 790 Kč     2 990 Kč  
vila JADRANKA 

velmi dobrá poloha, pěkné interiéry, příjemní majitelé, Wifi zdarma 

3 990 Kč     3 390 Kč  
studia BOJA MILOVAC  

poklidná studia s rodinnou atmosférou, wifi zdarma, v zahradě posezení s grillem 

3 890 Kč     2 990 Kč  
vila ANA-NINA 

velmi pěkná studia blízko nejkrásnější části pláže a NP, grill, Wifi zdarma 

4 290 Kč     3 390 Kč 
studia MARIA 

 příjemná prostorná studia jen 100 m od pláže, blízko národního parku, klidné místo 

3 790 Kč     2 990 Kč  
MARIA s polopenzí 

 pokoj s varnou konvicí a lednicí jen 100 m od pláže, wifi zdarma, klidné místo 

4 590 Kč     3 990 Kč  
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování na 2 noci (Tinka s polopenzí),  
služby delegáta, pobytovou taxu a pojištění CK pro případ úpadku. 
Příplatek: cestovní pojištění 24 Kč na osobu a den, možnost dokoupení polopenze 
 

          Ceny platí od 12.8.2017 
 
 

 


