
LÉTO 2023
CHORVATSKO

MAKARSKA, OMIŠ, DUČE

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, pak platí uvedená sleva ze zaplacené zálohy.

Tyto slevy platí  pouze na námi organizované zájezdy.  U ostatních zájezdů slevy dle
podmínek pořadatele – info v CA.

Další hotely a apartmány budou postupně doplňovány.

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

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


CHORVATSKO
OMIŠ, DUČE - apartmány 2023

Omiš je oblíbeným letoviskem, nachází se 26 km jihovýchodně od Splitu, je východiskem do 
mohutného kaňonu Cetina. Letovisko má rozlehlou písečnou pláž, spoustu obchodů, kaváren a 
restaurací. Apartmány se nachází po celé Omiši, jsou postaveny v přímořském stylu vilkového 
charakteru.

POLOHA: všechny apartmány do 400 metrů od pláže

UBYTOVÁNÍ: apartmány v přímořských vilách pro 2-8
osob. Každý apartmán má vlastní sociální zařízení a kuchyňku.
Ložnice jsou vždy pro 2-3 osoby - do 400 m od moře

STRAVOVÁNÍ:vlastní

PLÁŽ: oblázková i písečná pláž

NAŠE HODNOCENÍ : klidné prostředí - 
oblíbené místo našich klientů

Cena zahrnuje: 7x ubytování/osoba, služby CA,
pobytovou taxu
Cena nezahrnuje:komplexní cestovní pojistění vč.
pojištění storna zájezdu 41.- Kč/os./den,, možnost
přikoupní dopravy zahr. autobusem z mnoha míst v ČR-
info v CA, klimatizace 6 euro/den-platí se na místě.
 Dítě do 3 let v doprovodu 2 dospělých ZDARMA !!
7x večeře 2.890.- Kč
V případě vyžádání konkrétního apartmánu přímo u   tabulkové ceně cca 890-1590.-Kč/osoba/7 nocí podle typu a velikosti apartmánu.

termín APP2 APP3 APP4 APP5 APP6 APP8

27.05.-03.06. 5190 3590 4590 3890 4190 4390

03.06.-10.06. 5190 3590 4590 3890 4190 4390

10.06.-17.06. 5290 3890 4890 4290 4490 4590

17.06.-24.06. 5290 3890 4890 4290 4490 4590

24.06.-01.07. 5990 4290 5490 4690 4890 4790

01.07.-08.07. 6490 5090 5990 5190 5290 5490

08.07.-15.07. 6490 5090 5990 5190 5290 5490

15.07.-22.07. 6990 5390 6190 5390 5690 5890

22.07.-29.07. 6990 5390 6190 5390 5690 5890

29.07.-05.08. 6990 5390 6190 5390 5690 5890

05.08.-12.08. 6990 5390 6190 5390 5690 5890

12.08.-19.08. 6990 5390 6190 5390 5690 5890

19.08.-26.08. 6990 5390 6190 5390 5690 5890

26.08.-02.09. 6490 5090 5990 5190 5290 5490

02.09.-09.09. 5290 3890 4890 4290 4490 4590

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


CHORVASKOostrov BRAČ - vila
BABURA***(Ina) 2023

Ostrov Brač - pobřeží  největšího ostrova střední Dalmácie se na severu svažuje k moři zvolna,  na jihu strmě. je zarostlé
krásným borovým lesem. Je to třetí největší ostrov v jadranském souostroví). V letním horku fouká vítr maestral, který je
nakloněn četným milovníkům surfu. Nejznámější letoviska Brače jsou Bol a Supetar. Ostrov Brač leží na úpatí Vidové hory (778
m), významného výletního bodu.

Supetar (2500 obyvatel) je správním střediskem ostrova a zřejmě nejznámějším letoviskem na ostrově. Supetar také 
spojuje ostrov s pevninou trajektovým spojením se Splitem.
Supetar je letoviskem na severní straně ostrova Brač, jednoho z nejatraktivnějších ostrovů ve střední Dalmácii. Ostrov je
spojen trajektní linkou s městem Split na pevnině. Supetar leží v Zátoce sv. Petra, podle níž byl pojmenován.
Dnes je jedním z hlavních letovisek. Turistům nabízí hojnost kulturních památek, rozmanitý sportovně-rekreační program a
autentické druhy ostrovní zábavy.

POLOHA: nachází se v tiché ulici 80m od centrální pláže a 200 m od
centra (pěší zóny), v západní části města nad hotelovým komplexem PALMA/KAKTUS, kde jsou k dispozici za poplatek
Aparthotel je postaven v roce 2003, má přízemí a dvě patra. 
UBYTOVÁNÍ: Každý apartmán má svoji kuchyňku a sociální zařízení, balkon nebo terasu, klimatizaci, SAT TV, WI-FI, parkování před hotelem.
 Apartmán pro 4 osoby má dvě ložnice. V přízemí je velký grill, který je hostům k dispozici. 
STRAVOVÁNÍ: vlastní
PLÁŽ: oblázková pláž 80 m
NAŠE HODNOCENÍ : pro ty, kteří chtějí mít vše na dosah, dávají přednost luxusnímu ubytování  a chtějí znát konkrétní ubytování

Cena zahrnuje:
7x ubytování/osoba, služby CA, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje:
cestovní pojistění, doprava zahr. autobusem - informace o možné dopravě v CA,
domácí mazlíček 10€/den -platí se na místě,
snídaně 6€/os./den, večeře 16€/os./den – platí se na místě
Přistýlka 2.990.- Kč
Dítě do 3-7 let bez vlastního lůžka 1290,-Kč/7nocí
Dítě do 3 let v doprovodu 2 dospělých bez lůžka ZDARMA !!

Ceník 2023 – vlastní doprava

Termín B2+1 B4+1
27.05.-03.06. 6090 4090
03.06.-10.06. 7190 4690
10.06.-17.06. 8090 5190
17.06.-24.06. 8690 5790
24.06.-01.07. 8990 5590
01.07.-08.07. 9990 6590
08.07.-15.07. 9990 6590
15.07.-22.07. 9990 6590
22.07.-29.07. 9990 6590
29.07.-05.08. 9990 6590
05.08.-12.08. 9990 6590
12.08.-19.08. 9990 6590
19.08.-26.08. 7790 4990
26.08.-02.09. 7490 4890
02.09.-09.09. 6090 4090

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


CHORVARSKO 
MAKARSKA – VILA DALMACIJA*** 2023

Jedno z nejznámnějších a nejatraktivnějších letovisek na Jadranu, známé svým blahodárným klimatem a velkým počtem 
slunečných dnů v roce. Makarská je pyšná na svoji bohatou a chráněnou přírodu s čistým pobřežím a průzračným mořem s 
krásnými oblázkovými plážemi. Na široké promenádě, která se táhne podél přístavu a městské pláže, se nachází mnohé obchody,
restaurace, kavárny, krámky s upomínkovými předměty a terasy s hudbou. Pomalá procházka ulicemi přes hlavní náměstí Vás 
povede kolem několika kostelů, kolem kulturních památek do známého Muzea mušlí umístěného ve Františkánském klášteře. 
Makarska pro svoji zeměpisnou polohu je ideálním místem, ze kterého se mohou podnikat jednodenní výlety do Splitu, 
Dubrovníka, Medjugorje nebo lodí na ostrovy Brač, Hvar a Korčula.Vzhledem ke zvláštní atmosféře, je Makarska místem, kde se 
lehce uzavírají známosti.
Poloha: luxusní studia a apartmány se nachází 100 m od moře a 400 m od centra města
Ubytování: Vila v přímořském stylu, studia a apartmány jsou v přízemní, první a druhém patře, parkoviště u vily,  studia jsou pro 2-3 osoby, apartmány pro 
4 osoby, každé studio nebo apartmán má vybavenou kuchyňku, soc. zařízení, klimatizaci, SAT TV, balkon nebo terasu. Balkon u studií za příplatek. Studio 
pro 3+1 krytá lodžije mořská strana v ceně. WI-FI
Stravování: Vlastní nebo snídaně a večeře za příplatek
Pláž: oblázková, 100 m od vily
Naše hodnocení: pro ty, kteří chtějí mít vše na dosah, dávají přednost luxusnímu ubytování a přitom přijatelné ceně a chtějí znát konkrétní ubytování      
Domácí mazlíčci nejsou povoleni !!

Termín 2023
 vlastní doprava

STUDIO 2+1 bez balkonu STUDIO A/3 (+1) lodžije APP2+2

17.06.-24.06. 6990 5690 5590

24.06.-01.07. 7790 6490 6190

01.07.-08.07. 9190 7490 6990

08.07.-15.07. 9190 7490 6990

15.07.-22.07. 9190 7490 6990

22.07.-29.07. 9190 7490 6990

29.07.-05.08. 9190 7490 6990

05.08.-12.08. 9190 7490 6990

12.08.-19.08. 9190 7490 6990

19.08.-26.08. 7790 6490 6190

26.08.-02.09. 6990 5690 5590

02.09.-09.09. 6190 4990 5190

03.09.-10.09. 5690 4390 4790

dítě do 7 let jako 5. osoba v APP4 bez lůžka 1.290.- Kč,  dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA

Cena zahrnuje: 7x ubytování (vč. klimatizace, SAT TV a WIFI), služby CA, pobytovou  taxu
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojistění vč. pojištění storna zájezdu 41.- Kč/os./den, 7x snídaně 1.290.- Kč/osoba, 7x večeře 
3.190Kč/os.,, balkon u studia 2+1- za celé studio 1990.- Kč/7 nocí,  možnost přikoupení dopravy zahr. autobusem z mnoha míst v ČR- 
info v CA

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


CHORVATSKO OMIŠ – hotel
Brzet*** 2023

Omiš je oblíbeným letoviskem, nachází se 26 km jihovýchodně od Splitu, je východiskem do mohutného kaňonu 
Cetina. Letovisko má rozlehlou písečnou pláž, spoustu obchodů, kaváren a restaurací. Apartmány se nachází po celé 
Omiši, jsou postaveny v přímořském stylu vilkového charakteru.
POLOHA:Hotel pavilonového typu s centrální restaurací a terasou je obklopen stoletým borovým hájem a leží v těsné blízkosti oblázkové pláže. S 
centrem města Omiš je spojen městskou promenádou v délce 800 m. V areálu se nachází kostel Sv. Eufemie z 5. století. K vybavení hotelu patří 
klimatizovaná restaurace, bar, směnárna, trezor na recepci, internetové připojení, terasa a parkoviště. WiFi připojení – neručíme za kvalitu 
připojení WiFi a za případné výpadky 
UBYTOVÁNÍ: Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, SAT/TV, fénem, minibarem, telefonem, klimatizací a balkonem orientovaným na
mořskou stranu (neznamená výhled na moře). 
STRAVOVÁNÍ:Snídaně probíhají formou bufetu .Obědy a večeře probíhají výběrem ze 3 menu v centrální restauraci Neomezená konzumace nápojů z 
nápojového automatu v ceně  během večeří od 19 do 21.00 hod. (místní víno červené i bíle, džus a voda) – platí v období 10.6. – 10.9.2023, v ostatních termínech jsou 
nápoje servírované 
PLÁŽ:oblázková pláž v těsné blízkosti hotelu cca 70m, pozvolný vsup do moře
Cena zahrnuje: 7x ubytování/osoba, 7x polopenze, klimatizace, služby CA
Cena nezahrnuje:povinnou pobytovou taxu cca 1,4€/os./noc – platí se na místě, děti do 11,99 pobytovou taxu neplatí, cestovní pojištění se 
stornem, pojištění covidu a katantény  57.-Kč/os./den , možnost přikoupní dopravy zahr. Autobusem z Brna, Prahy 2.990.- Kč a z mnoha dalších  
míst v ČR informace v CA,

termín
1. a 2. os.
na pokoji

3. os.
na pokoji

3. os.
na pokoji

dítě do 11,99

03.06.-10.06. 9390 8690 5390

10.06.-17.06. 11090 8890 5490

17.06.-24.06. 11590 9290 5790

24.06.-01.07. 11590 9290 5790

01.07.-08.07. 14290 11490 7190

08.07.-15.07. 14290 11490 7190

15.07.-22.07. 15490 12390 7690

22.07.-29.07. 15490 12390 7690

29.07.-05.08. 15490 12390 7690

05.08.-12.08. 15490 12390 7690

12.08.-19.08. 14790 11890 7390

19.08.-26.08. 14290 11490 7190

26.08.-02.09. 13890 11190 6990

02.09.-09.09. 11590 9290 5790

09.09.-16.09. 11490 9190 5690

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

organizuje: CK České kormidlo

mailto:brno@likidistravel.cz

