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ČERNÁ HORA
letovisko BAR
Černá Hora, známá také jako Montenegro je zemí, do které se turisté opět vrací. Díky své zeměpisné poloze  
a charakteru krajiny patří k turisticky nejatraktivnějším částem jaderského pobřeží.  Pláže,  slunce,  cenově 
příznivé služby a pohostinnost místních obyvatel Vás jistě překvapí a připraví příjemnou dovolenou.

BAR – je překrásné „bílé“ město, ležící v jižní části Černé Hory chráněné pohořím Rumija. Skládá se ze starého a 
nového města.  Na okraji moderního města začíná oblázková pláž, dlouhá  2 km, s  pozvolným vstupem do moře. 
Letovisko má krásnou palmovou promenádu a velice dobrou  turistickou vybavenost.  

Ubytování: hotel VAL - cca 150 m od pláže, v moderních studiích nebo apartmánech pro 2 až 5 osob. V APT 
(studiích) nejsou věci osobní a hygienické potřeby, ručníky. Lůžkoviny jsou součástí vybavení. 

Typ ubytování  :  
Studio 2/3 – obytná místnost se 2-3lůžky, s vlastním sociálním zařízením, lednice, balkón s výhledem na moře 
APT 4L - 2L ložnice, pokoj se 2L, sociální zařízení, lednice, balkón APT 5L - 2L ložnice, pokoj se  3lůžky, sociální 
zařízení, lednice, balkón. APT lze prodávat také „na drobno“, tzn. jednotlivé pokoje. Při prodeji APT „na drobno“ je 
příplatek za pokoj s balkónem nebo s balkónem k moři. U pokojů s balkónem možnost klimatizace (á 3€/den).

Termín
Dní/
nocí

CENA ZA OSOBU –  doprava + ubytování + polopenze 

2-3 os. ve studiu při 4 os. v APT při 5 os. v APT 2-3L pokoj
28. 5. - 9. 6. .13/10 5390 4990 4790 4990

18. 6. – 29. 6. 12/9 - 6390 6190 6390
27. 6. – 10. 7. 14/11 - 7590 7290 7590
8. 7. – 19. 7. 12/9 8090 7390 7190 7390

Povinné příplatky: …-  turistická taxa od 1 - 15 r. = 22,-Kč/os./den; od 15 r. = 44,-Kč/os./den

Příplatky: ………… -  1 osoba na pokoji za příplatek                            + 350,-Kč/os./noc
-  při ubytování 3 osob v APT 4L                        + 400,-Kč/os./pobyt
-  2-3L pokoj s balkónem                                      + 200,-Kč/os./pobyt
-  při ubytování v APT a pokoji s balkónem k moři  + 350,-Kč/os./pobyt
-   kompletní pojištění za příplatek 33,-Kč/os./den , do 15 let = 23,-Kč/os./den.

Slevy: ……………… -  ubytování v přízemí                                   - 500,-Kč/os.
-  při vlastní dopravě sleva                            - 1.600,-Kč
-  dítě do 3r. bez lůžka a stravy              2.590,-Kč
-  dítě od 3-10 r. bez lůžka se stravou            - 3.000,-Kč
-  dítě do 8r. na přistýlce se stravou               - 1.500,-Kč
-  dítě od 8 – 15 r. na přistýlce se stravou      - 1.000,-Kč
slevy na děti platí při doprovodu 2 dospělých osob.

Stravování: polopenze (snídaně - kontinentální, večeře – výběr ze 2 jídel). Nápoje nejsou v ceně. 

Různé:  z místa  možnosti  výletů  (Skadarské  jezero,  Lovčen  +  Cetinje,  Budva  –  večerní,  Skadar  -   Albánie  
(celodenní), Ulcinj + Starý Bar, Boca Kotorska,…). Platí se na místě. Pouze doprava busem á 2.880,-Kč/os.

Aktualizace 15. 2. 2012. Nabídka platí do vyprodání nebo do nové aktualizace. 

CK KO-TOUR Polička, Riegrova 52, T/F 461 724662,  T 461 723740, policka@kotour.cz; www.kotour.cz

mailto:policka@kotour.cz;

	Dní/
	CENA ZA OSOBU –  doprava + ubytování + polopenze 

