CHORVATSKO

CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan

odjezdy z Prahy a Brna

Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE !!!
V roce 2018 - 23. sezóna !!
Mimořádná sleva při rezervaci do 31.10.2017 23%.
Nečekejte na LAST MINUTE !
19.12.2017 sleva

Využijte speciálních nabídek a slev !!!

20%

Do
za včasný nákup ze zaplacené částky ( základní ceny) - min. záloha 2.000.- Kč/os.
+3. os. v pavilonech a 4. os. v bungalovech dítě do 6 let ubytování a strava ZDARMA (platí pouze 400.- Kč, s dopravou 2.500.- Kč)

Do 31.01.2018 sleva za včasný nákup - 15% ze základní ceny při zaplacení celkové ceny zájezdu.
Do 28.02.2018 sleva za včasný nákup - 8% ze základní ceny při zaplacení 50% ceny zájezdu

Při předložení kalendáříku LIKIDIS TRAVEL "LÉTO 2018" sleva 10% - bez časového omezení (slevy se nesčítají).

Crikvenica,vila Dragan - proklik na kompletní nabídku
Více informací: CK Likidis travel, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678
Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

CHORVATSKO

CRIKVENICA - DRAMALJ - vila Dragan 2018

Známé a velmi oblíbené‚ turistické‚ centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné
lázeňské místo s výbornými klimatickými podmínkami, čistým vzduchem bez smogu a prašných částí. S velkým úspěchem se zde léčí onemocnění
horních cest dýchacích a hlasivek, jak u dětí tak dospělých. Uvádí se zde až 2.500 hodin slunečního svitu v roce. Tato oblast má blahodárně
působící klima na dýchací ústrojí člověka, a proto je vhodná pro všechny věkové skupiny. Nabízí pláže oblázkové (na městské pláži i písečné) s
pozvolným vstupem do moře. Na promenádě podél moře je mnoho obchůdků, butiků, barů, restaurací a pizzerií. Vila Dragan l se nachízí ve
vilkové oblasti Dramalj - mezi Crikvenicí a Kačjakem.

DRAMALJ - VILA DRAGAN - apartmány

POLOHA: nachází se na Dramalju cca 2,5 km od Crikvenice
VYBAVENÍ: vila je postavena v přímořském stylu
UBYTOVÁNÍ: Apartmány mají ložnice pro 2-3 osoby, kuchyň, koupelnu, WC,
balkon nebo terasu.
- v přízemí - 4+1: 1x dvoulůžkový a 1x třílůžkový + kuchyňka a soc. zařízení +
terasa
- v 1. patře - 6+1: 3x dvoulůžkový pokoj s možností dvou přistýlek, apartmán
pro 6-7 osob v prvním patře má možnost klimatizace (platí se na místě)
STRAVOVÁNÍ: vlastní
PLÁŽ: oblázková pláž cca 250 m
NAŠE HODNOCENÍ: pro ty, kteří dávají přednost soukromí před hotelovým
ubytováním, výhodné ceny

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, pobytovou taxu, služby CK, delegát
k dispozici od 16.6. do 01.09. 2018 (pouze telefonický kontakt), povinné
pojištění CK ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: dopravu autobusem, možno přikoupit za 2.100.- Kč z
Brna a svoz z Prahy +400.- Kč, cestovní pojištění zákazníka.

DÍTĚ do 3 let v doprovodu 2 dospělých bez nároku na lůžko ZDARMA

CENÍK 2018 – vlastní doprava
82-1-01
82-1-02
82-1-03
82-1-04
82-1-05
82-1-06
82-1-07
82-1-08
82-1-09
82-1-10
82-1-11
82-1-12
82-1-13
82-1-14
82-1-15
82-1-16
82-1-17

19.05.-26.05.
26.05.-02.06.
02.06–09.06.
09.06.-16.06.
16.06.-23.06.
23.06.-30.06.
30.06.-07.07.
07.07.-14.07.
14.07.-21.07.
21.07.-28.07.
28.07.-04.08.
04.08.-11.08.
11.08.-18.08.
18.08.-25.08.
25.08.-01.09.
01.09.-08.09.
08.09.-15.09.

APP 6
3690
3690
4490
4490
4490
4490
4890
4890
4890
4890
4890
4890
4890
4490
4490
4490
3690

APP 4

3990
3990
4690
4690
4690
4690
4990
4990
4990
4990
4990
4990
4990
4690
4690
4690
3990

Přist.
2790
2790
2890
2890
2890
2890
2990
2990
2990
2990
2990
2990
2990
2890
2890
2790
2790

Do 28.2.2018 sleva 8%
Při předložení kalendáříku LIKIDIS TRAVEL
"LÉTO 2018" sleva 10%.
Minimální záloha 2.000.- Kč/osoba

Slevy se nesčítají.

CK LIKIDIS TRAVEL, Josefská 515/3, 602 00
Brno, IČO 47903678
telefon: +420 542219200-1 www.likidistravel.cz

CHORVATSKO

CRIKVENICA - DRAMALJ - vila Dragan 2018

Známé a velmi oblíbené‚ turistické‚ centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné
lázeňské místo s výbornými klimatickými podmínkami, čistým vzduchem bez smogu a prašných částí. S velkým úspěchem se zde léčí onemocnění
horních cest dýchacích a hlasivek, jak u dětí tak dospělých. Uvádí se zde až 2.500 hodin slunečního svitu v roce. Tato oblast má blahodárně
působící klima na dýchací ústrojí člověka, a proto je vhodná pro všechny věkové skupiny. Nabízí pláže oblázkové (na městské pláži i písečné) s
pozvolným vstupem do moře. Na promenádě podél moře je mnoho obchůdků, butiků, barů, restaurací a pizzerií. Vila Dragan l se nachízí ve
vilkové oblasti Dramalj - mezi Crikvenicí a Kačjakem.

DRAMALJ - VILA DRAGAN - apartmány

POLOHA: nachází se na Dramalju cca 2,5 km od Crikvenice
VYBAVENÍ: vila je postavena v přímořském stylu
UBYTOVÁNÍ: Apartmány mají ložnice pro 2-3 osoby, kuchyň, koupelnu, WC,
balkon nebo terasu.
- v přízemí - 4+1: 1x dvoulůžkový a 1x třílůžkový + kuchyňka a soc. zařízení +
terasa
- v 1. patře - 6+1: 3x dvoulůžkový pokoj s možností dvou přistýlek, apartmán
pro 6-7 osob v prvním patře má možnost klimatizace (platí se na místě)
STRAVOVÁNÍ: vlastní
PLÁŽ: oblázková pláž cca 250 m
NAŠE HODNOCENÍ: pro ty, kteří dávají přednost soukromí před hotelovým
ubytováním, výhodné ceny

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, pobytovou taxu, doprava
autobusem z Brna, služby CK, delegát k dispozici od 16.6. do 01.09. 2018
(pouze telefonický kontakt), povinné pojištění CK ve smyslu příslušných
ustanovení zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: svoz z Prahy +400.- Kč, cestovní pojištění zákazníka.
Neobsazené lůžko 2.790,- Kč/os..
DÍTĚ do 3 let v doprovodu 2 dospělých bez nároku na lůžko ubytování
ZDARMA, platí pouze dopravu 2.100.- Kč

CENÍK 2018 – včetně dopravy

82-1-05 15.06.-24.06.
82-1-06 22.06.-01.07.
82-1-07 29.06.-08.07
82-1-08 06.07.-15.07.
82-1-09 13.07.-22.07.
82-1-10 20.07.-29.07.
82-1-11 27.07.-05.08.
82-1-12 03.08.-12.08.
82-1-13 10.08.-19.08.
82-1-14 17.08.-26.08.
82-1-15 24.08.-02.09.

APP 6

APP 4

Přist.

6490
6490
6890
6890
6890
6890
6890
6890
6890
6490
6490

6690
6690
6990
6990
6990
6990
6990
6990
6990
6690
6690

4890
4890
3990
3990
3990
3990
3990
3990
3990
4890
4890

Do 28.2.2018 sleva 8%.
Při předložení kalendáříku LIKIDIS TRAVEL
"LÉTO 2018" sleva 10%.
Minimální záloha 2.000.- Kč/osoba

Slevy se nesčítají.

CK LIKIDIS TRAVEL, Josefská 515/3, 602 00
Brno, IČO 47903678
telefon: +420 542219200-1 www.likidistravel.cz

