POZNAJ CHORWACJĘ
Apartamenty CROATIA 3* - Sveti Filip & Jakov
Turystyczny
Ośrodek
Apartamentowy
CRO ATIA znajduje się w m ie jscowości Sv.
Filip i Jakov. Położony jest w środkowe j
czę ść Adriatyku nad pięknym wybrzeżem, w
otoczeniu
bujne j
śródziemnomorsk ie j
roślinności. C iche i czyste zatoki oraz liczne
wyspy w bezpośrednie j bliskości wybrzeża
tworzą doskonałe warunk i do poznania
okolic podczas jednodniowych wycie czek
statk iem. Ośrodek dysponuje 2-, 3-, 4-, 5- i
6-osobowym i apartamentam i. Każdy ma
aneks kuchenny, łazienkę /WC, balkon z
meblami do siedzenia, TV-Sat i W i-Fi.
Mie jsca do parkowania na te re nie obiektu.
Śniadania i kolacje można wyk upić w
poblisk im hote lu ALBA 3* w form ie bufe tu.
Ok. 300 m od ce ntrum mie jscowości Sv.
Filip i Jakov, przystanek autobusowy 50 m.
Plaża: oddalona ok . 100 m, żwirowo-kam ienista. Leżaki i parasole odpłatnie.

Sport: odpłatnie/w pobliżu: korty te nisowe , siatkówka plażowa, wypożyczalnia rowe rów, możliwość
sportów wodnych.
Podane ce ny w EUR za 7 dni pobytu za apartament z podaną ilością osób dorosłych
Rodzaj zakwaterowania

Ap. B3 dla 2 osób
Ap. B3 dla 3 osób
Ap. C 4 dla 4 osób
Ap. D5 dla 5 osób
Ap. E6 dla 6 osób

21.04.- 09.06.2018
08.09.- 01.10.2018

216,226,251,300,333,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

09.06.- 23.06.2018
01.09.- 08.09.2018

277,287,320,400,425,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

23.06.- 30.06.2018
25.08.- 01.09.2018

408,418,459,546,602,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

30.06.- 21.07.2018
18.08.- 25.08.2018

562,572,605,731,780,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

21.07.- 18.08.2018

647,657,690,808,864,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Banku Zachodnim WBK z dnia wpłaty.

Zwie rzę ta są dozwolone w obiek cie za dopłatą 8,-EUR/doba.
Godzina zak wate rowania od 16:00, godzina wyk wate rowania do 9:00.
Dostawk i dostępne jedynie na zapytanie w apartamencie E6.
Taksa turystyczna w wysokości 1,10 EUR /dzień/osoba dorosła płatna przy re ze rwacji w cenie . Dzie ci
do 12 rok u życia nie płacą taksy turystyczne j, w wieku 12-18 lat 50% stawk i.
Dostęp do W i-Fi w ce nie. Klimatyzacja w cenie .
Program animacyjny w te rm inie 03.06.-31.08.2018.
W te rm inie 23.06.-01.09.2018 pobyt na 7 nocy. W pozostałych terminach pobyt min. 3 noce , na
zapytanie .
W cenie:
 7 noclegów w apartamentach bez wyżywie nia w wybrane j kate gorii zak wate rowania i te rminach,
 ubezpie czenie Signal Iduna „Bezpie czne Podróże ”, wariant Standard, k tóry można rozsze rzyć o
ubezpie czenie następstw choroby prze wlek łe j/nowotworowe j, a również kosztów rezygnacji z
im prezy,
 taksa turystyczna i sk ładka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Dojazd autokarem (27.04.-29.09.2018) z Warszawy w piątki (o 9:00), w Sv. Filip & Jakov w sobotę
(6:40). W yjazd w soboty (21:15), w Warszawie w nie dzielę (ok . 18:00). Cena za prze jazd w obie
strony 474,- PLN. W yjazdy również z innych mie jscowości w Polsce .

ALPEN T OUR Biuro T urystyczne,  22/371-59-60, 691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

