KULTURNÍ KLUB URČICE
pořádá

Termín: 20. 7. 2018 – 29. 7. 2018
(Pobyt: 21. 7. - 28. 7. 2018)
Poloha: již při příjezdu se Vám otevře nádherný pohled na mořskou zátoku, za kterou se v mírném svahu rozprostírá
vesnička PODACA, nad níž se tyčí pohoří Biokovo. Po obou stranách letoviska jsou oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře. V Podace najdete poštu, restaurace, kavárny, pizzerii, stánky se suvenýry, ovocem a zeleninou.
Po pěší stezce podél moře dojdete z jedné pláže za cca 20 minut do sousedního letoviska Zaostrog a z druhé pláže se
dostanete přes vesničku Brist do městečka Gradac.
Ubytování: v klidné části letoviska Podaca je penzion SELMA s pokoji a apartmány. Předností domu jsou velké terasy,
které je možné využít ke společným setkáním. Ubytování je ve 2 a 3 lůžkových pokojích s lednicí, sociálním zařízením
s terasou a výhledem na moře. K dispozici jsou čtyři společné kuchyně na mezipatře. K dispozici jsou i 4 lůžkové
apartmány s kuchyňkou, sociálním zařízením a balkonem s výhledem na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 150 m.
Stravování: klienti se stravují v restauraci v přízemí, která má velmi prostornou terasu s nádherným výhledem na moře.
Polopenze snídaně formou švédského stolu. Večeře polévka hlavní jídlo.

Cena za osobu na lůžku s polopenzí: 5.590,-Kč + 2.400,- dopr. + 280,- pobyt 8.270,- Kč
Cena za dítě do 15 let s polopenzí: 4.990,-Kč + 2.400,- dopr. + 20,- pobyt 7.410,- Kč
Cena za osobu na lůžku bez stravy: 3.790,-Kč + 2.400,- dopr. + 280,- pobyt 6.470,- Kč
Cena za dítě do 15 let bez stravy: 2.550,-Kč + 2.400,- dopr. + 20,- pobyt
4.970,- Kč
Cena za dítě do 6 let bez stravy a nároku na lůžko zdarma
Cena zahrnuje: 7x ubytování v penzionu Selma, – snídaně formou švédského stolu, večeře
polévka hlavní jídlo, spotřeba energií, povlečení, závěrečný úklid
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu dospělý 280,-Kč/pobyt, dítě 12-18 let 20,-Kč/pobyt,
pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu 300,-Kč/ osobu/pobyt/.
Příplatek 850,- Kč /osobu a pobyt při ubytování 2 osob v 3 lůžkovém pokoji.
Více fotografií: https://goo.gl/photos/hzx5snAqozP7K3qd9

Informace: u vedoucí Kulturního klubu v Určicích tel: 734 714 838;
Obecní úřad Určice, 2.patro. Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 hod.
Záloha 3.000,-Kč je splatná do 31. 3. 2018, doplatek zájezdu je třeba zaplatit do 15. 6. 2018.

Možnost objednání autobusové dopravy CK Bonton: Určice – Podaca a zpět

2.400,- Kč.

