POZNAJ CHORWACJĘ
Oferta wypoczynkowa dla klientów indywidualnych
Hotel Zora***, Primošten, Riwiera Szybenik, Dalmacja
Miaste czko
Primošten
położone
jest
mię dzy Šibe nik iem a Splitem na wyspie
połączone j z lądem. W
miaste czku
dostę pne są dyskotek i, bary, sporty
wodne
na
plaży,
korty
tenisowe ,
wypożyczalnia motorówek i samochodów.
Hotel
położony
jest
na
sąsiednim
półwyspie Raduca w le sie piniowym , w
odległości ok . 50 m od żwirowe j plaży ze
skałami i be tonowym i podestami. Ok. 800
m od starówki w Primošte nie .
Do dyspozycji gości: restauracja, bar z
napojam i na dużym panoramicznym
tarasie , se jf w re cepcji, kantor, sala
konfe rencyjna, pralnia, kącik inte rne towy,
sk lep z paniątkami i prasą. Usługi: panoram iczny basen z morską wodą i ruchom ym zadaszeniem
(leżaki i parasole przy basenie w ce nie, na plaży za opłatą ok . 3,- €/dzień), dwa baseny dla dzie ci,
k lub zabaw dla dzie ci, program animacyjny dla dzie ci i dorosłych, sauna, łaźnia parowa, natryski
masujące , 3 korty te nisowe z oświe tleniem, 1 kort na powie rzchni utwardzone j, siłownia, ae robik,
gimnastyka, wie lofunk cyjne boiska sportowe , mini golf, tenis stołowy, ścieżk i space rowe. Za opłatą:
masaże , szkoła nurkowania, żaglówk i, nauka gry w tenisa, narty wodne , katamaran, rowe ry wodne,
kajak i, łodzie typu banan, wypożyczalnia rowe rów.
Pokoje: 1-osobowe oraz 2-osobowe w kategorii 3* i 4* z pe łnym węzłem sanitarnym z suszarką do
włosów, TV-Sat, te lefonem, balkonem i k limatyzacją. Łóże czko dzie cię ce na zapytanie płatne.
Dodatkowo w Premie r club**** k lucz-karta do pokoju, minibar z wodą i napojam i, C D-odtwarzacz z
radiem , W iFi, szlafrok i kapcie .
Wyżywienie: 2 posiłk i dziennie , śniadania i obiadokolacje w form ie bufe tu. Istnie je możliwość
wyk upie nia trze ciego posiłku lub noclegów z sam ymi śniadaniam i.

Cena za 7 noclegów w pokoju 2-osobowym ze śniadaniam i i kolacjami, z 10-dniowym ubezpie cze niem
KL, NNW , BP dla jedne j osoby w hote lu od soboty do soboty.
Rodzaje pokojów
Comfort***, pok. 2os .
Comfort***, pok. 1os . i pokój rodzinny
Premier****, pok. 2os .
Premier****, pok. 1os . i pokój rodzinny

22.03.-05.05.
30.09.-29.10.

06.05.26.05.

27.05.-09.06.
16.09.-29.09.

10.06.-30.06.
02.09.-15.09

17.06.-30.06

01.07.-01.09.

234,- EUR

270,- EUR

320,- EUR

400,- EUR

464,- EUR

574,- EUR

320,- EUR

371,- EUR

449,- EUR

551,- EUR

641,- EUR

784,- EUR

277,- EUR

320,- EUR

385,- EUR

499,- EUR

574,- EUR

716,- EUR

385,- EUR

443,- EUR

536,- EUR

688,- EUR

800,- EUR

977,- EUR

Cena nie obejmuje: opiek i rezydenta, napojów do obiadokolacji, park ing 4,- €/dzień, ubezpie czenia
od chorób prze wlek łych, ubezpie czenia kosztów rezygnacji z imprezy (2,1%) i taksy k limatyczne j:
dorośli 1,- €/dzień, dzie ci 12-18 lat 0,5 €/dzień.
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