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CHORVATSKO
Vodice

Vodice  se  řadí  k  nejatraktivnějším  a  nejvyhledávanějším  letoviskům  Dalmácie.  Nachází  se  v  
malebné zátoce a leží cca 12 km severně od Šibeniku. Své jméno získalo podle četných pramenů  
pitné vody v místě a okolí. Stará část města je tvořena malými kamennými náměstíčky a úzkými  
uličkami se spoustou obchůdků, taveren a stylových restaurací,  které vytváří  atmosféru města.  
Veselé a rušnější přes den a přitom čarovné při západu slunce. Letovisko může nabídnout příjemné  
promenády, ale i sportovní a kulturní vyžití. Lákavým cílem procházek je přístav, kde kotví řada  
jachet, výletních a rybářských lodí. Oblíbené je také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny.  
Společně  s  dlouhou  přírodní  oblázkovou  pláží  kombinovanou  s  kamennými  moly  vytváří  toto  
kouzelné letovisko vynikající podmínky k rekreaci pro rodiny s dětmi. 

UBYTOVÁNÍ:  penzion TONČI - vila rodinného typu se nachází cca 130 metrů od oblázkové pláže a cca  
550 metrů od centra a 250 m od obchodů a restaurací.  2lůžková studia s možností 1 přistýlky, se sprchou,  
WC a balkónem. Všechna studia jsou v 1. patře. Na patře je společná lednice. V penzionu jsou lůžkoviny, 
věci osobní a hygienické potřeby nutné vzít s sebou. 

STRAVOVÁNÍ: polopenze snídaně - formou bufetu, večeře výběr z menu v blízké restauraci. Nápoje nejsou 
v ceně. 

Termín Cena/os. 
s 1/2penzí Termín Cena/os. 

s 1/2penzí

1. 6. – 10. 6. 5190 15. 6. - 24. 6. 5390
8. 6. - 17. 6. 5290 22. 6. - 1. 7. 5690

Doprava:  zájezdový BUS  = 1.990,-Kč 

V ceně je: 7x ubytování (sobota – sobota), 7x výborná místní polopenze, delegát v místě pobytu

PŘÍPLATKY:
- povinná turistická taxa od 12 - 18 r. = 180,-Kč/os./týden; od 18 r. = 350,-Kč/os./týden.
- 1 os. na pokoji + 350,-Kč/os./noc

SLEVY:
− dítě do 4 r. bez lůžka a stravy (vč. busu)                       =    3.000,-Kč/os.
− dítě do 12 r. na přistýlce s min. 2 dospělými   =  - 1.100,-Kč/os. 
− dítě do 4 r. bez lůžka s polopenzí  =  - 1.700,-Kč/os.

Pojištění: kompletní pojištění (vč. léčebných výloh a storna záj.) je povinné á 33,-Kč/os./den, do 15 let = 23,-
Kč/os./den.              

Různé: Ve všech pobytových místech je nabídka na výlety, platí se v místě. Je vhodné vzít si  koupací obuv. 
Pobyty jsou  na 7 nocí (sobota – sobota). 

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