CHORVATSKO pro Centrum Nesměň
Pobyty u moře

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
UZAVŘENÁ SKUPINA
Klidné letovisko Baško Polje se nachází v severozápadní části Makarské riviéry, 2 km od velkého populárního letoviska Baška
Voda a 8 km severozápadně od Makarské. Je rozloženo v hustém borovém háji přímo na mořském pobřeží.
Krásné přírodní scenérie tvoří oblázkové pláže, obklopené borovými lesy, a hradba vápencového pohoří Biokovo.
Baško Polje má dostatek rekreačních, sportovních a zábavních příležitostí, které ještě doplňuje bohatá nabídka v nedaleké
Bašce Vodě. Podél pobřeží vede od Brely na severozápadně až do Podgory přitažlivá promenádní cesta pro pěší, tzv. lungo
mare, budovaná postupně v posledních desetiletích. Spojuje jednotlivá letoviska této atraktivní přímořské oblasti.
Program Centra Nesměň není v ceně a platí se na místě.
Poznámka k ceně za děti:
1. dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými: sleva 7500 Kč
2. dítě do 5,99 let na lůžku rodiče: sleva 3000 Kč
Dvě starší děti musí mít vlastní pokoj - cena na vyžádání.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování v dvoulůžkovém pokoji s balkonem (vlastní koupelna a WC)
7x snídaně formou bufetu
7x večeře formou bufetu
jeden nápoj k večeři (0,2 l víno, pivo nebo nealko)
cestovní pojištění UNIQA K5S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
dopravu a další neuvedené služby
program zajišťovaný centrem Nesměň
případné náklady na testování
PŘÍPLATKY:
příplatek (doprava autobusem z ČR do Chorvatska a zpět): 2 000 Kč
svoz: 200 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu: 500 Kč
příplatek (využití dvoulůžkového pokoje jednou osobou): 7 700 Kč
SLEVY:
7500 Kč - dítě do 12 let se 2 dospělými
3000 Kč - ditě do 6 let lůžko rodiče
POZNÁMKY:
Svozová místa - hlaste v poznámce k rezervaci: Most, Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Benešov, Tábor, Padubice, Hradec
Králové, Jablonec, Liberec, Turnov, Mladá Boleslav, Plzeň, Klatovy, Sušice, Ostrava, Frýdek Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice,
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Olomouc, Prostějov, Vyškov, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Humpolec, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Svitavy, Boskovice,
Blansko, Kuřim.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 25
●

PROGRAM:
Dovolená u moře s programem. Před snídaní bývá společné cvičení na pláži, program je od 10 - 13 a po večeři od 20 22 hod.
Program zajišťuje Centrum Nesměň.
Hotelový komplex: hotelová budova “A”, depandance “B” a hlavní budova s restaurací, cca 150 m od oblázkové pláže.
Lehátka a slunečníky za poplatek
FKK pláž je vzdálená 850 m.
Zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha/WC, balkon, mořská strana v depandancích, hlavní budova
za příplatek.
Recepce, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, TV sál, grill restaurace na pláži, snack bar, WiFi v baru na pláži zdarma (3
hod denně), parkování zdarma
Polopenze formou bufetu.
Sportovní vyžití: basketbal, volejbal, malá kopaná, bocca, vodní sporty.

VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Chorvatska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Chorvatska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

