
LÉTO 2023
CHORVATSKO

APARTMÁNY CRIKVENICA, DRAMALJ - vila Dragan 

Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE !!!

V roce 2023 - 28. sezóna !!
Nečekejte na LAST MINUTE ! Využijte speciálních nabídek a slev !!!

Slevy: 
do 20.10.2022 sleva 23%  ze základní ceny při zaplacení 100% ceny pobytu
do 16.12.2022 sleva 20%  ze základní ceny při zaplacení 100% ceny pobytu
do 31.01.2023 sleva 15%  ze základní ceny při zaplacení 100% ceny  pobytu

do 28.02.2023 sleva 10% ze základní ceny při zaplacení 50% zálohy
do 31.03.2023 sleva 5% ze základní ceny při zaplacení 50% zálohy

do 31.03.2023 sleva 10% ze základní ceny při zaplacení 50% zálohy – pro věrné klienty

Je  možné  rezervovat  zájezd  zaplacením  zálohy  podle  vašeho  uvážení,  nejméně  však  1.000.-
Kč/osoba

Další hotely a apartmány budou postupně doplňovány.

Je možné přikoupit autobusovou dopravu za 2.690.- Kč/osoba  – odjezdy z Brna a Prahy, 
event. z dalších míst za příplatek – informace v CA.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

mailto:brno@likidistravel.cz


2023 - Chorvatsko – Crikvenica - Dramalj
vila Dragan -  apartmány - vlastní doprava

POLOHA: nachází se na Dramalju cca 2,5 km od Crikvenice
VYBAVENÍ: vila je postavena v přímořském stylu
UBYTOVÁNÍ: Apartmány mají ložnice pro 2- 3osoby, 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

Termín APP4 APP6 PŘIST.
10.06.-17.06. 3.990 3.190 1.790
17.06.-24.06. 4.190 3.390 1.890
24.06.-01.07. 5.990 4.690 1.890
01.07.-08.07. 5.990 4.690 1.890
08.07.-15.07. 6.590 6.290 2.390
15.07.-22.07. 6.590 6.290 2.390
22.07.-29.07. 6.590 6.290 2.390
29.07.-05.08. 6.590 6.290 2.390
05.08.-12.08. 6.590 6.290 2.390
12.08.-19.08. 6.590 6.290 2.390
19.08.-26.08. 5.990 5.690 1.890
26.08.-02.09. 3.890 3.790 1.790
02.09.-09.09. 3.890 3.790 1.790

Dítě do 3 let v doprovodu 2 dospělých osob bez nároku na lůžko pouze 500.- Kč
Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, klimatizaci, pobytovou taxu, služby CK
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 41.- Kč/os./den
Slevy:  viz 1. strana
Je možné rezervovat zájezd zaplacením zálohy podle vašeho uvážení, nejméně však 1.000.-Kč/osoba

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

mailto:brno@likidistravel.cz


2023 - Chorvatsko – Crikvenica 
 apartmány pro 2-3 osoby

vlastní doprava

Poloha: 30-150 m od moře. Místa na parkování jsou k dispozici u objektu.
Vybavení: 2-3 lůžkové apartmány se sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, balkon nebo terasa
Ubytování: každý apartmán má jednu ložnici -  popis apatrmánů je na stránce vila Dragan a apartmány Crikvenica 
Stravování: vlastní
Pláž: oblázková pláž nebo městská písečná pláž

Termín GORAN 
30m od moře
klima v ceně

JASNA 
50m od moře
klima v ceně

ZULICH
50m od moře
klima v ceně

DURDA 
150m od moře

nemá klimu

IVANA
150m od moře
klima 5€/den

10.06.-17.06. 5590 4890 4890 6790 6490
17.06.-24.06. 5590 4890 4890 6790 6490
24.06.-01.07. 6990 6990 6490 6790 7890
01.07.-08.07. 6990 7890 9490 7990 9490
08.07.-15.07. 7890 7890 9490 7990 9490
15.07.-22.07. 10290 7890 11090 7990 9490
22.07.-29.07. 10290 11090 11090 7990 9490
29.07.-05.08. 11490 12390 12390 8990 10490
05.08.-12.08. 11490 12390 12390 8990 10490
12.08.-19.08. 10290 7890 11090 7990 9490
19.08.-26.08. 6990 7890 9490 7990 9490
26.08.-02.09. 5390 5890 8390 6690 7590
02.09.-09.09. 5390 4690 4690 5590 6290

Přistýlka: 1.990.- Kč  (Zulich možné i 2 přistýlky)
Dítě do 3 let v doprovodu 2 dospělých osob bez nároku na lůžko pouze 500.- Kč

Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, pobytovou taxu, služby CA 
Cena nezahrnuje:  dopravu autobusem – 2 .690 Kč, komplexní cestovní pojištění 41.- Kč/os./den, 
                                 
Slevy:  viz 1. strana
Je možné rezervovat zájezd zaplacením zálohy podle vašeho uvážení, nejméně však 1.000.-Kč/osoba

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

mailto:brno@likidistravel.cz
http://www.likidistravel.cz/dragan.pdf


2023 - Chorvatsko – Crikvenica 
 apartmány pro 4-5 osob

vlastní doprava

Poloha: 30-250 m od moře. Místa na parkování jsou k dispozici u objektu.
Vybavení: 4-5 lůžkové apartmány se sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, balkon nebo terasa
Ubytování: každý apartmán má 1-2  ložnice -  popis apatrmánů je na stránce vila Dragan a apartmány Crikvenica 
Stravování: vlastní
Pláž: oblázková pláž nebo městská písečná pláž

Termín GORAN 
30m od moře
klima v ceně

ZORAN 
100m od moře
klima v ceně

pouze pro 4 os.

VILMA/INES
150m od moře
klima v ceně

SINIŠA
250m od moře
klima v ceně

pouze pro 4 os.

  DIJANA
250m od moře

     klima  v ceně 

10.06.-17.06. 3490 2490 5990 2890 3490
17.06.-24.06. 3490 2490 5990 2890 3490
24.06.-01.07. 4790 3290 5990 3490 4190
01.07.-08.07. 5990 3590 6790 4490 5590
08.07.-15.07. 5990 4290 6790 4490 5590
15.07.-22.07. 9090 4290 6790 6790 6790
22.07.-29.07. 9090 4990 6790 6790 6790
29.07.-05.08. 10090 4990 7490 7490 7590
05.08.-12.08. 10090 4490 7490 7490 7590
12.08.-19.08. 9090 3290 6790 6790 6790
19.08.-26.08. 4790 2390 6790 3990 4790
26.08.-02.09. 3290 2390 6490 2790 3390
02.09.-09.09. 3290 2190 5790 2790 3390

Dítě do 3 let v doprovodu 2 dospělých osob bez nároku na lůžko pouze 500.- Kč
Cena zahrnuje: 7x ubytování za osobu, pobytovou taxu, služby CA 
Cena nezahrnuje:  dopravu autobusem – 2 .690 Kč, komplexní cestovní pojištění 41.- Kč/os./den, 
                                
Slevy:  viz 1. strana
Je možné rezervovat zájezd zaplacením zálohy podle vašeho uvážení, nejméně však 1.000.-Kč/osoba

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
 CA LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO: 47903678

Tel.  542 219 201, mobil 605253954, 605253955,
 e-mail: prodej@likidistravel.cz, brno@likidistravel.cz

mailto:brno@likidistravel.cz
http://www.likidistravel.cz/dragan.pdf


CRIKVENICA
apartnán Lučica- přízemí

50 m od pláže, 300 m do centra 

Crikvenice,50 m nejbližší restaurace

100 m nejbližší obchod

pro 2 osoby + dítě, má 1 ložnici s manželskou postelí a rozkládacím lůžkem spojenou s vybavenou kuchyní (kávovar, 
mikrovlnka ...), koupelnu s WC, terasa se stolem a židlemi, SAT TV, plocha app 32m2, dvůr, parkování u objektu, WIFI. 
Klimatizace v ceně.

CRIKVENICA
Apartmány Lučica  - podkroví 

50 m od pláže, 300 m do centra Crikvenice,
50 m nejbližší restaurace
100 m nejbližší obchod

pro 4 osoby (2 dospělí + 2 děti), má 2 ložnice, koupelna s WC, obývací pokoj spojený s vybavenou kuchyní, terasa se stolem a 
židlemi, pohled na moře, SAT TV, WIFI,  plocha app 55m2, klimatizace, dvůr, zahrada, zahradní gril, parkoviště

 CRIKVENICA
Apartmány Lučica  - 2. patro

50 m od oblázkové pláže
300 m do centra Crikvenice

50 m nejbližší restaurace

100 m nejbližší obchod

pro 6 osob (ev. + 1 dítě), má 3 ložnice, v obýváku roztahovací gauč, 2 koupelny s WC, obývací pokoj spojený s vybavenou 
kuchyní, terasa se stolem a židlemi, pohled na moře, SAT TV, WIFI,  plocha app 95m2, dvůr, zahrada, zahradní gril, parkoviště, 



klimatizace 

CRIKVENICA
Apartmán Goran  - 1. patro

30 m od pláže
300 m do centra Crikvenice

30 m nejbližší restaurace

50 m nejbližší obchod

pro 2 osoby + 1 dítě, má 1 ložnici,  koupelnu s WC, obývací pokoj spojený s vybavenou kuchyní a možností jednoho lůžka, balkon 
s pohledem na moře se stolem a židlemi,  SAT TV,  plocha app 32m2, dvůr, parkoviště, WIFI, klimatizace v ceně

CRIKVENICA
Apartmán Jasna - přízemí

50 m od pláže
200 m do centra Crikvenice

150 m nejbližší restaurace

200 m nejbližší obchod

pro 2-3 osoby, má 1 ložnici,  koupelnu s WC, obývací pokoj spojený s vybavenou kuchyní a rozkládacím gaučem, terasa se stolem 
a židlemi,  SAT TV,  plocha app 40m2, dvůr, parkoviště, klimatizace v ceně



CRIKVENICA 
apartnán Zulich – 1.patro

50 m od pláže
200 m do centra Crikvenice 

150 m nejbližší restaurace

200 m nejbližší obchod 

pro 2+1 osoby, má 1 ložnici, obývací pokoj spojen s vybavenou kuchyní (kávovar, lednička s mrazákem, sporák, myčka ...), 
koupelnu s WC a pračkou, balkon s pohledem na moře, se stolem a židlemi, SAT TV, plocha app 50m2, parkoviště, WIFI. 
Klimatizace v ceně.  Pro nekuřáky.

CRIKVENICA
apartnán Durda - přízemí

150 m od pláže
400 m do centra Crikvenice 

30 m nejbližší restaurace

150 m nejbližší obchod

pro 2+1 osoby, má 1 ložnici, obývací pokoj spojen s vybavenou kuchyní (kávovar ...), koupelnu s WC, terasa se stolem a židlemi, 
SAT TV, plocha app 35m2, dvůr, parkoviště, WIFI. Majitel používá terasu pro průchod.

Nemá klimatizaci. Domácí mazlíček povolen za poplatek 6€/den – platí se na místě.



CRIKVENICA
Apartmán Ivana - podkroví

150 m od pláže
300 m do centra Crikvenice

200 m nejbližší restaurace

300 m nejbližší obchod

pro 2 osoby + dítě, má 1 ložnici,  koupelnu s WC, vybavenou kuchyň, terasa se stolem a židlemi, s částečným pohledem na moře, 
SAT TV,  plocha app 32m2, dvůr, zahrada, zahradní gril, parkoviště,  klimatizace - platí se ma místě 5 €/den, WIFI

CRIKVENICA
Apartmán Goran - velký  
1. patro

30 m od pláže
300 m do centra Crikvenice

30 m nejbližší restaurace

50 m nejbližší obchodd

pro 4 osoby + 1 dítě, má 2 ložnici (v jedné ložnici + gauč),  koupelnu s WC, obývací pokoj spojený s vybavenou kuchyní  balkon s 
pohledem na moře se stolem a židlemi,  SAT TV,  plocha app 45m2, dvůr, parkoviště, WIFI, klimaticzace v ceně



CRIKVENICA
apartmán Zoran - 1. patro

100 m od pláže
1200 m do centra Crikvenice 

500m nejbližší restaurace

100 m nejbližší obchod 

pro 4 osoby, má 1 ložnici,  vybavenou kuchyni spojenou s obývací částí, kde se nachází rozkládací gauč, koupelnu s WC, balkon se 
stolem a židlemi s částečným pohledem na moře, SAT TV plocha app 42m2, parkoviště, WIFI, klimatizace v ceně

povolen domácí mazlíček  za poplatek 6€/den – platí se na místě

CRIKVENICA
Apartmán Vilma - 1. patro

150 m od pláže
400 m do centra Crikvenice 

30 m nejbližší restaurace

150 m nejbližší obchod

pro 4 osoby + 1 dítě, má 2 ložnice,  koupelnu s WC, jídelní kout spojený s vybavenou kuchyní a možností jednoho lůžka, balkon s 
pohledem na moře se stolem a židlemi,  SAT TV,  plocha app 45m2, dvůr, parkoviště, WIFI, klimatizace v ceně
Domácí mazlíček povolen za poplatek 6€/den – platí se na místě.



CRIKVENICA
Apartmán Ines - 2. patro

150 m od pláže
400 m do centra Crikvenice
30 m nejbližší restaurace
150 m nejbližší obchod

pro 2 osoby + 3 děti, má 2 ložnice,  koupelnu s WC, obývací pokoj spojený s vybavenou kuchyní a možností jednoho lůžka, balkon s
pohledem na moře se stolem a židlemi,  SAT TV,  plocha app 45m2, dvůr, parkování, WIFI, klimatizace v ceně
Domácí mazlíček povolen za poplatek 6€/den – platí se na místě.

CRIKVENICA
apartmán Siniša - přízemí

250 m od pláže
400 m do centra Crikvenice

200 m nejbližší restaurace

300 m nejbližší obchod

pro 2 dospělé osoby + 2 děti , má 1 ložnici, obývací pokoj spojený s vybavenou kuchyňkou má rozkládací gauč, koupelna s WC, 
terasa se stolem a židlemi, SAT TV, plocha app 35 m2, dvůr, parkoviště, WIFI, klima v ceně.

Domácí mazlíček povolen za poplatek 6€/den – platí se na místě.



CRIKVENICA
apartmán Dijana 1.patro

250 m od pláže
200 m do centra Crikvenice 

200m nejbližší restaurace

150 m nejbližší obchod 

pro 4 osoby + 1 dítě, má 2 ložnice s manželskou postelí + rozkládací lůžko v obývacím pokoji,  vybavenou kuchyni, koupelnu s WC, 
balkon s pohledem na moře se stolem a židlemi, SAT TV , parkoviště, klima  v ceně, Wi-Fi

Domácí mazlíček povolen za poplatek 6 €/den – platí se na místě




