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Dovolenka na Makarskej
s polpenziou a dopravou

Makarská riviéra patrí k jedinečným častiam Jadranského
pobrežia. Nádherné pláže, zátoky, ostrovy a prekrásna
krajina. Ponúkame Vám možnosť spoznať krásy a čaro
tohto neopakovateľného kúska chorvátskeho pobrežia
priamo v jeho srdci – malebnom meste Makarska.

10-denné zájazdy a 8-denné pobyty v penziónoch s polpenziou.
Termíny a ceny. Odchod z Bratislavy vždy v piatok o 20:00 hod.
Číslo zájazdu

Termíny v roku 2019

CH-2402

Cena za ubytovanie a stravu na osobu
s dopravou

bez dopravy

14.06 - 23.06

269 €

219 €

CH-2503

21.06 - 30.06

299 €

249 €

CH-2604

28.06 - 07.07

299 €

249 €

CH-2705

05.07 - 14.07

329 €

259 €

CH-2806

12.07 - 21.07

329 €

259 €

CH-2907

19.07 - 28.07

329 €

259 €

CH-3008

26.07 - 04.08

329 €

259 €

CH-3109

02.08 - 11.08

329 €

259 €

CH-3210

09.08 - 18.08

329 €

259 €

CH-3311

16.08 - 25.08

329 €

259 €

CH-3412

23.08 - 01.09

299 €

249 €

CH-3513

30.08 - 08.09

299 €

249 €

CH-3614

06.09 - 15.09

269 €

219 €

Pri záväznej rezervácii a úhrade 50% z ceny zájazdu:
do 31. 01. 2018 zľava 15% alebo do 15. 04. 2018 zľava 10%.

zľavy

•
•
•
•

Dieťa do 3 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a večeru - pri dvoch platiacich osobách)
Dieťa do 12 rokov 129 EUR (ubytovanie + polpenzia, pri dvoch platiacich osobách)
Seniori nad 60 rokov zľava 20 EUR (neplatí pre CH-23/01, CH-24/02 a CH-35/13, CH-36/14)
Zľavy nie je možné kombinovať, nevzťahujú sa na akciovú zľavu do 31. 01. 2019 a 15. 04. 2019,
komplexné cestovné poistenie, pobytovú taxu, príplatky a „last-minute“ zájazdy.

V cene zájazdu je zahrnuté
•
•
•
•
•
•

7x ubytovanie + posteľná bielizeň
7x polpenzia (raňajky - bufetové stoly, večere - jednotné menu)
doprava autobusom
poistenie CK proti úpadku
záverečné upratovanie
WIFI pripojenie

CK KOM s.r.o. cestovná kancelária
Košická 37, 821 08 Bratislava
IČO: 50 167 235

V cene zájazdu nie je zahrnuté
•
•
•
•
•

pobytová taxa pre osoby nad 18 rokov je 12,– € za pobyt,
pobytová taxa pre osoby 12 - 18 rokov je 6,– € za pobyt,
pre deti do 12 rokov sa pobytová taxa neplatí
fakultatívne výlety
uteráky a hygienické potreby
miestenka v autobuse 5 € / osoba – nepovinný poplatok

Mobil: 0908 776 055
E-mail: kom@ckkom.sk
Cestovná Kancelária KOM

Ďalšie informácie nájdete na www.ckkom.sk

VÁŠ PREDAJCA

Rezervujte si včas lacnejšie
zájazdy na Makarsku
s dopravou a polpenziou

všetky zájazdy sú zmluvne poistené proti úpadku CK

Informácie o zájazde
Program

MAPA NÁSTUPIŠŤA.
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1. deň 		
Odchod autobusu vždy v piatok o 20:00 hod; z Bratislavy, Bajkalskej ulice,
		
parkoviska fut. klubu Slovan Bratislava za 3 vežami. Autobus je označený
		
logom CK za predným sklom. Na základe osobitného dohovoru
		
na tel.č. 0908 776 055 pri objednávaní termínu zájazdu je možné objednať
		
nástup po trase autobusu v miestach: Myjava, Brezová pod Bradlom,
		Jablonica, Trstín, Trnava - vlaková stanica, Modra, Pezinok, Sv. Jur.
		Oficiálnym začiatkom zájazdu je odchod z Bratislavy o 20:00.
2. deň 		
Príchod do letoviska v ranných hodinách, následne ubytovanie
		
v dopoludňajších hodinách.
3. – 8. deň
Individuálny program pri mori s možnosťou využitia rôznych aktivít ponúkaných
		
na pláži (let padákom nad morom, jazda na vodných skútroch a i.)
		
alebo rôznych výletov či už loďou alebo autobusmi.
9. deň 		
Uvoľnenie izieb v sobotu do 9:00 hod.
		
Odchod späť na Slovensko približne o 17:00 hod.
10. deň 		
Príchod do Bratislavy v ranných hodinách.
		
Turisti, ktorí nastupovali mimo BA, môžu vystúpiť v mieste nástupu.
		
Oficiálne ukončenie zájazdu v Bratislave.
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Dĺžka zájazdu

Celková dĺžka našich zájazdov je 10 dní. Zájazd začína 1. deň odchodom zo Slovenska vo večerných hodinách a končí návratom
domov 10. deň v ranných hodinách. Pobyt pri mori predstavuje 8 dní, pričom 7 dní poskytujeme ubytovanie a stravovanie.
Pri individuálnej doprave je deň nástupu na pobyt o jeden deň neskôr a deň odchodu o jeden deň skôr ako je uvedené v cenníku.
Dĺžka pobytu pri mori je pre účastníkov s individuálnou dopravou rovnaká, ako pre účastníkov cestujúcich autobusom.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v súkromných penziónoch, ktoré majú dvoj-, troj- a štvorposteľové jednoducho zariadené izby.
V prípade potreby sú za príplatok k dispozícii apartmány aj pre viac osôb. Izby a apartmány väčšinou disponujú balkónom alebo
terasou a sú vybavené vlastným sociálnym zariadením. Mnohé z nich majú k dispozícii aj spoločnú kuchynku alebo kuchynský kútik.
Upratovanie na izbách počas pobytu je samostatné, posteľná bielizeň sa mení každých 7 dní.
Vybavenie izieb je schválené Chorvátskym inšpektorátom pre ubytovanie.

Stravovanie

Stravovanie formou polpenzie je zabezpečené v hlavnom penzióne s reštauráciou. Začína v deň príchodu raňajkami a končí v deň
odchodu raňajkami. Raňajky sú podávané formou bufetových stolov. Večere sú jednotné, ale bohaté a chutné, podávané bez obsluhy. Večeru tvorí polievka, hlavné jedlo, ovocie alebo dezert. V prípade, že ste vegetariáni alebo celiatici,
informujte sa pri objednávaní zájazdu.

Doprava

Dopravu na miesto pobytu zabezpečujeme autobusmi so štandardným vybavením pre medzinárodnú prepravu. U vodičov je možné
počas prestávok zakúpiť teplé alebo chladené nápoje. Trasa autobusu vedie cez Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko smerom
na Zagreb, Karlovac až do Makarskej. Pravidelné zastávky sú stanovené vždy po 3 - 4 hodinách jazdy na parkoviskách
so sociálnym zariadením. V prípade záujmu je možné rezervovať si miestenku v autobuse za poplatok 5 € / osoba.

Pláž

Pláž je priestranná, vzdialená od penziónov cca 400 m, tvorená drobnými štrkovými kamienkami.
Možnosť ležania pod blízkymi borovicovými stromami.

Šport

Možnosti bohatého športového vyžitia v blízkosti pláže, ako tenisové kurty, volejbalové ihrisko či klimatizované fitnescentrum.

Ďalšie informácie nájdete na www.ckkom.sk

