
Chorvatsko – Kvarnerská riviéra Crikvenica
15.06.-24.06.2018

Crikvenica je město a oblíbené turistické letovisko, které se nachází na pobřeží Kvarnerského
zálivu Jadranského moře.  Leží 25 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí řeky Dubračina, jejíž
nánosy  písku  vytvořily  věhlasnou  starou  crikvenickou  pláž.  Celé  město  je  ve  skutečnosti
riviéra. Skládá  se  ze  čtyř  částí:  Crikvenica, Dramalj, Jadranovo a Selce. Název  města
Crikvenica  pochází  z  chorvatského crkva,  což  znamená kostel,  podle  zdejšího klášterního
kostela, který založil Nikola Frankopan v roce 1412. Letovisko je chráněno ze severovýchodu
malebným  pohořím  Velké  Kapely  a  je  zde  příjemné  mírné  podnebí.  Crikvenica  je  čisté
upravené městečko s krásnou dlouhou přímořskou promenádou, plnou zeleně. 

HOTEL MEDITERAN 3*
je  příjemný  pětipatrový  hotel  s obytným podkrovím  přímo  u  moře.  Od  moře  a  pláže  je
oddělen pouze místní jednosměrnou komunikací. Před hotelem jsou menší oblázkové pláže či
betonová  mola  s možností  slunečníků  a  lehátek  za  poplatek.  Široká  oblázková  pláž
s pozvolným vstupem do moře je 200 m od hotelu směrem na sever. Když se vydáte od hotelu
na jih, dojdete po 5 minutách pěší chůze na krásnou, písečnou, denně upravovanou placenou
pláž s veškerým zázemím včetně restaurací, bufetu, toalet, sprch, atd. Celodenní vstup na tuto
pláž je pro dospělou osobu 15 Kn, děti 3-14 let 8 Kn a děti do 3 let jsou zdarma. Do centra
Crikvenice  se  dostanete  pěší  chůzí  za  15-20 min  krásnou promenádou podél  moře  plnou
obchůdků, cukráren, kaváren a dalších lákadel. 
V hotelu máme dispozici dvou až čtyřlůžkové pokoje ve 2. až 5. patře či v podkroví. Hotel
disponuje vstupní halou s recepcí, směnárnou, výtahem do 5. patra, klimatizovanou restaurací,
aperitiv barem, snack barem, terasou s posezením s výhledem na moře. WIFI u recepce je
zdarma. Hotel má vnitřní bazén se sladkou vodou, který je otevřen mimo hlavní sezónu a dále
venkovní bazén se sladkou vodou. Slunečníky a lehátka u bazénu jsou za poplatek, tak jako
sauna, masáže a zapůjčení vodních skútrů. Hotel doporučujeme všem věkovým kategoriím.
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č. záj. termín A. 2. až 5. patro
1. a 2. lůžko

B. podkroví
1. a 2. lůžko

M 01          15.06. – 24.06. 9 470 Kč 8 780 Kč

SLEVY A PŘÍPLATKY:
Cena A: Jedno dítě do 6 let na 3. nebo 4. lůžku zdarma, dítě do 12 let na 3. nebo 4. lůžku 
6 290 Kč, nad 12 let 3. a 4. lůžko 7 290 Kč
sleva za pokoj parková strana bez balkonu 390 Kč/os./pobyt
příplatek za balkon mořská strana 390 Kč/os./pobyt na 1. a 2. lůžku
CENA B: dítě do 12 let na 4. lůžku zdarma, dítě do 12 let na 3. či 4. lůžku 5 590 Kč, 
u tříčlenné rodiny je dítě do 6 let na 3. lůžku zdarma.

Příplatek za 1/1 pokoj 50% v každém pokoji.

CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, 7x polopenzi s nápoji, dopravu z Berouna, pobytovou taxu, úklid pokoje, 
výměnu ručníků, závěrečný úklid, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
komplexní cestovní zdravotní pojištění včetně stornopoplatku u pojišťovny Uniqa
za 300 Kč/dosp. osobu/pobyt a 150 Kč/dítě do 15 let/pobyt

UBYTOVÁNÍ:
v klimatizovaných pokojích s příslušenstvím. Všechny typy pokojů mají manželskou postel, 
přistýlku formou rozkládacího křesla či rozkládacího gauče, vlastní sociální zařízení, 
individuální klimatizaci, TV/SAT, telefon

Rozpis pokojů pro skupinu:

 10x pokoj 2+1 s balkonem a výhledem na moře  
   2x pokoj 2+2 (rozkládací gauč) s balkonem a výhledem na park
   1x pokoj 2+1 s balkonem a výhledem na park
   3x pokoj 2+0 bez balkonu a výhledem na park
   2x pokoj 2+2 (dvě místnosti), bez balkonu v podkroví, lednice
   2x pokoj 2+0 bez balkonu v podkroví, lednice

STRAVOVÁNÍ:
výborná polopenze formou bufetu,

u večeře je k dispozici pro naše klienty 1/4 l vína a 1/4 l minerální vody zdarma

DOPRAVA:
zahraničním zájezdovým autobusem s klimatizací, WC, DVD a mini barem, 

odjezd v pátek ve večerních hodinách, návrat domů následující neděli dopoledne
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MOŽNOSTI VÝLETŮ:
pro klienty jsou připraveny zajímavé výlety lodí a autobusem, např. do národního parku

Plitvická jezera, národního parku Severní Velebit,  Zavižan či Postojna jama, dále na ostrov
Krk do městečka Baška či Vrbnik, noční panoramatická plavba do Crikvenice, fish picnic atd.

Více informací o výletech u delegáta v místě pobytu.
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