CHORVATSKO – Severní Dalmácie
Sv. Petar na moru, Penzion MAESTRÁL

Nabídka termínů:
měsíc květen 2014
měsíc červen 2014 (do 21. 6.)
měsíc září 2014 (od 6. 9.)
Varianta A)
Dospělá osoba 7 nocí s plnou penzí a pitným režimem: 5.290,- Kč
Dítě 12 - 18 let 7 nocí s plnou penzí a pitným režimem: 4.990,- Kč
Dítě do 12 let 7 nocí s plnou penzí a pitným režimem: 4.790,- Kč

Na každých 25 platících osob 1 osoba zdarma
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, plnou penzi, pitný režim, služby delegáta
Cena nezahrnuje: autokarovou dopravu 2.200,-Kč, povinný příplatek za pobytovou taxu
(děti 12-18 let 110,- Kč, nad 18 let 220,- Kč, děti do 12 let taxu nehradí), komplexní pojištění
K420 za 420,-Kč/os., výlety a další fakultativní služby
Varianta B)
Dospělá osoba 7 nocí s plnou penzí, pitným režimem a 2 svačinami: 5.790,- Kč
Dítě 12-18 let 7 nocí s plnou penzí, pitným režimem a 2 svačinami: 5.590,- Kč
Dítě do 12 let 7 nocí s plnou penzí, pitným režimem a 2 svačinami: 5.490,- Kč

Na každých 25 platících osob 1 osoba zdarma
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, plnou penzi, pitný režim, 2 svačiny, služby delegáta
Cena nezahrnuje: autokarovou dopravu 2.200,- Kč, povinný příplatek za pobytovou taxu
(děti 12-18 let 110,- Kč, nad 18 let 220,- Kč, děti do 12 let taxu nehradí), komplexní pojištění
K420 za 420,-Kč/os., výlety a další fakultativní služby

Letovisko SV. PETAR NA MORU
Sv. Petar na moru je menší vesnička ležící cca 8 km severně od Biogradu na moru a cca 20
km jižně od Zadaru. Z tohoto místa je možnost celé řady výletů např. Zadar, Národní park
Kornati, Národní park Krka, Jeskyně Modrič, Šibenik atd.

Penzion Maestrál
K vybavení ubytovacích jednotek penzionu Maestral patří balkón/terasa s krásným
pohledem na moře, klimatizace (použití klimatizace je již zahrnuto v ceně nájmu), SAT/TV,
WiFi signál bezplatně dosažitelný v celém domě. V podkroví penzionu je velká terasa s
pohledem na moře, která umožňuje cvičení i větší skupině.
Vzdálenost od moře a pláže – 120 m.
Přes silnici se nachází větší udržovaná travnatá plocha s borovicemi a lavičkami, která je
připravena pro hosty penzionu. Na pláži jsou betonová plata a zátoka s drobnými kamínky.
Parkování pro bus zdarma.
Sanitární uzel v restauraci v přízemí k dispozici.
Ve velké restauraci v přízemí je k dispozici prostor na společenské hry.
Nabízíme tyto typy ubytování:
Studia pro 2–3 osoby – místnost s manželským lůžkem a s možností přistýlky nebo pevného
lůžka, kuchyňský kout s vybavenou minikuchyní včetně lednice, SAT/TV, balkon/terasa s
pohledem na moře, klimatizace, WiFi, koupelna se sprchou a WC.
Studia pro 2–6 osob – velmi prostorná místnost s manželským lůžkem a s možností přistýlky
v podobě dvou rozkládacích gaučů (v některých studiích možnost ubytování až pro 6 osob,
pokud se jedná o malé děti), kuchyňský kout s vybavenou minikuchyní včetně lednice,
SAT/TV, balkon/terasa s pohledem na moře, klimatizace, WiFi, koupelna se sprchou a WC.
Apartmán pro 4-5 osob - má dvě dvoulůžkové ložnice, možnost přistýlky, denní místnost a
vybavená kuchyně s jídelním koutem, SAT/TV, WiFi, balkon s nádherným pohledem na
moře, klimatizace, koupelna s sprchou a WC.
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky - pokoj hotelového typu s manželským lůžkem,
SAT/TV, WiFi, klimatizace, koupelna s WC. Všechny pokoje v podkroví mají velkou
společnou terasu s pohledem na moře.

