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HOTEL ZENIT *** APARTMÁNY *** NO NAME 

Poloha a pláž: oblíbený a cenově výhodný hotel má polohu přímo 
u moře a pláže, ve střední části Neumu. Pobyty na LIBOVOLNÝ POČET 
DNÍ, S LIBOVOLNÝM NÁSTUPNÍM DNEM. Pláž částečně oblázková, 
částečně betonová, dostupná po schodech přímo  z hotelu.  
Upozornění: není bezbarierový přístup ani výtah.
Vybavení: restaurace, vnitřní krytý bazén, fotbalové hřiště,  
víceúčelové hřiště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, SAT TV, sociální zařízení, 
část pokojů s balkónem, většina bez balkónu. Chladnička na vyžádání 
za poplatek.
Stravování: polopenze, švédské stoly.

Poloha: cca 30 - 250 m od moře, po celém středisku, od centra 400 m 
až 4 km.
Vybavení: studia s kuchyňským koutem, chladnička, vařič, balkón 
nebo terasa, sociální zařízení, klimatizace na vyžádání a za příplatek. 
Manželská postel, jako přistýlka rozkládací gauč nebo rozkládací 
křesla. Možnost dvou přistýlek. Některé apartmány typu BILO, obývací 
kuchyně a jedna ložnice, přistýlka v kuchyni nebo v ložnici. Ve většině 
studií k dispozici SAT TV.
Stravování: vlastní,  v některých studiích možnost polopenze.
Pláž: podle polohy apartmánu - v blízkosti hotelu Neum možno 
chodit na hotelovou pláž, v blízkosti hotelu Zenit rovněž možno na 
hotelovou pláž, v ostatních částech většinou betonová mola a v ně-
kterých částech navezené oblázky.

BOSNA A HERCEGOVINA - NEUM
NEUM

Městečko leží 65 km před Dubrovníkem, v Klekském zálivu, blízko poloostrova Pelješac a jeho poloha je jako stvořená pro výlety do Dubrovníka, 
Mostaru, do poutního místa Medjugorje a k vodopádům Kravica, na ostrov Korčula, do Stonu či na krásnou pláž v Prapratnu. Krátké přímořské 
pobřeží BiH protíná pobřeží chorvatské, výhodou jsou nízné ceny v obchodech (potravin, alkoholu, cigaret, oblečení, sportovní obuvi, atd...).
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HOTEL NEUM**** HOTEL ANdANTE - AGAVA*** 

Poloha: cca 150 m od pláží, v kopci, na pláž vedou hotelové výtahy, 
možno rovněž pěšky od bazénu ze 3. patra pěšky po schodech a ho-
telovým parkem. Nově rekonstruovaný luxusní hotel ****
Vybavení: restaurace,  bar, plážová restaurace, bazén s mořskou 
vodou, WELLNESS SPA, masážní salón, vlastní parkoviště, podzemní 
garáž, internet.  V projektu je rovněž vybudování diskotéky.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, balkón, sociální 
zařízení, SAT TV, fén, minibar, klimatizace.
Stravování: švédské stoly
Pláž: vlastní hotelová pláž, část oblázková, část betonová, s restaurací, 
lehátka a slunečníky za poplatek, možnost vodních sportů. 

Poloha: cca 200 m od pláží /přímou čarou 100 m/, od pláže v kopci,  
centrum cca 400 m, blízko hotelu Neum.
Vybavení: recepce, restaurace, parkování blízko domu, internet.
Pokoje: dvoulůžkové, s možností až tří přistýlek, balkón ve většině 
pokojů s pohledem na moře, s venkovními sedacími soupravami, 
SAT TV, klimatizace, sociální zařízení, fén,  v některých pokojích  malý 
kuchyňský kout s vařičem a chladničkou. 
Stravování: polopenze - švédské stoly ve vlastní restauraci v 5. patře.
Pláž: pláž hotelu Neum  -  oblázková i betonová - a okolo pláže be-
tonové podél pobřeží. Plážové bary a restaurace. Na pláži půjčování 
lehátek a slunečníků za poplatek. 

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY PAG 

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

OSTROV PAG - NOVALJA, STARÁ NOVALJA, GAJAC, MANdRE, 
LUN, METAJNA, POTOČNICA, VLAŠIČI 

Městečko  se nachází na stejnojmenném ostrově PAG,  který je s pevninou spojen mostem.  Vyhledávané turistické středisko je známé také ručním 
krajkářstvím a vynikajícím sýrem zvaným “paški sir”.  Město leží v kaskádovitém zálivu  s oblázkovými i písčitými plážemi,obklopenými borovými 
háji. Kamenné historické jádro města s mnoha hospůdkami zve k večerním procházkám.

Poloha a pláž: po celém středisku, 50 - 400 m od moře, pláže jsou pís-
čité, oblázkové, přírodní,  místy malá betonová mola, pozvolný vstup 
do moře, vhodné pro děti i neplavce.  Nejnavštěvovanější je oblázkovo 
písčitá městská pláž -  různé atrakce pro děti, hřiště, prolejzačky pro 
malé děti, pískoviště,  možnost vodních sportů, půjčování lehátek.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, A2, A3 jsou s jednou ložnicí, A4 
a A5 mají 2 ložnice a možnost přistýlky. Klimatizace za doplatek. Vyba-
vený kuchyňský kout, sociální zařízení, balkón, terasa nebo venkovní 
posezení. Apartmány no name, konkrétní apartmány na vyžádání a za 
příplatek.  Parkování přímo u domu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: po celém středisku Novalja 150 - 500 m od pláže,  
100 - 500 m ve Staré Novalje, v ostatních malých letoviscích na Pagu 
10 - 400 m,  pláže oblázkové, písečné, ale i přírodní, s pozvolným  
vstupem do moře, u privátních domů místy malá betonová mola.
Velice výhodné ceny zejména v malých letoviscích, zde je  možno 
objednat  apartmány  přímo u moře nebo navštěvovat malé roman-
tické pláže v okolí.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, studia pro 2 osoby,  A2, A3 jsou  
s jednou ložnicí, A4 a A5 mají 2 ložnice a možnost přistýlky. Klimatizace 
za doplatek. Vybavený kuchyňský kout, sociální zařízení, balkón, terasa 
nebo venkovní posezení. Apartmány no name, konkrétní apartmány 
na vyžádání a za příplatek.  Parkování přímo u domu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - PAG
PAG
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HOLIDAY RESORT

Oblíbené letovisko v Severní Dalmácii, cca 17 km od Zadaru. Oblázková pláž dlouhá 1,5 km, borové háje, pozvolný přístup do moře, sportovní 
aktivity a spousta zábavy, to jsou faktory, které lákají spoustu turistů. 

Poloha a pláž: v borovém lese, blízko střediska Zaton,  v blízkosti 
pozvolných oblázkových pláží. Komfortní areál, ideální pro rodinnou 
dovolenou.
Vybavení: studia a apartmány *** a ****, zděné domky.
Apartmány a studia *** : SAT TV, sejf, kávovar, fén, terasa.  
Parkování auta v ceně.
Apartmány **** - vybaveny jako tříhvězdičkové, navíc mají KLIMA-
TIZACI, internetové připojení, mikrovlnnou troubu.
V arálu: recepce, 2 venkovní bazény se SLADKOU VODOU, samoob-
služná restaurace, restaurace a la carte, pivnice, cukrárna, pizzerie, 
prodejny, trafika, butiky, zdravotnické zařízení, terasa s hudbou, 
diskotéka, parkoviště. Nástupní den: denně.
Sporty: 12 tenisových kurtů, škola tenisu, škola potápění, škola jez-
dectví, cyklistické stezky - 9 tras, stoní tenis, minigolf, bowling, šipky, 
košíková, vodní sporty, plážový voljebal, tobogán, škola surfování, 
pronájem motorových člunů, atd.
Ubytování:  
Studio 2 ***: 20 m2, 2 lůžka, kuchyňský kout, terasa, koupelna.  
Studio 3***: 20 m 2, jako studio 2, navíc jedno lůžko.
A4***: 29 m2, ložnice se 2 lůžky, rozkládací gauč v obývací kuchyni, 
koupelna, terasa.  
A5***: 35 m2, 2 ložnice a obývací kuchyně s přistýlkou, koupelna, terasa. 
Studio 2****: 25 m2, obývací kuchyně se 2 lůžky, koupelna, terasa, 
klimatizace.  
A4 ***: 36 m2, jedna ložnice a obývací kuchyně s rozkládací po-
hovkou, koupelna, terasa, klimatizace.  
A5 ****: 48 m2, 2 ložnice a obývací kuchyně, koupelna, terasa, klimatizace. 
A5-6****: 58 m2, 2 ložnice a 2 přistýlky v kuchyni, koupelna, terasa, 
klimatizace. Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - ZATON

HOTEL ADRIA *** 

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY 

DRAGE A PAKOŠTANE

Překrásné letovisko, jehož historie sahá do 11. století, vzdálené 30 km jižně od Zadaru, disponuje krásnými a kvalitními ubytovacími kapacitami 
hotelového a apartmánového typu. Světovou raritou je jachetní přístav s instalovanými devíti podmořskými světly. Na promenádě naleznete 
mnoho restaurací, vináren a kaváren, které Vás jistě zlákají k posezení s výhledem na moře.

Dalmatská osada s malým přístavem, nádhernými oblázkovými zátokami a průzračným mořem, ležící 3 km od Pakoštane, vhodná pro klidnou 
rodinnou dovolenou. Doporučujeme vlastní dopravou a navštívit blízká střediska Pirovac, Biograd na moru, Vodice, Pakoštane, Šibenik.

Poloha a pláž: cca 300 m od písečné pláže Soline, 350 m od oblázkové 
pláže s toboganem.
Vybavení: bazén,  restaurace,  tenisové kurty, víceúčelové hřiště, 
parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností až dvou přistýlek, většina s balkó-
nem, sociální zařízení, SAT TV, klimatizce. Možno ubytovat i dvě děti 
zcela zdarma.
Stravování: ALL INCLUSIVE - v restauraci a u bazénu. Do poloviny 
června a od poloviny září: POLOPENZE.

Poloha a pláž: 100 - 450 m od moře v Drage, v Pakoštena 30 - 300 m 
od moře, apartmány no name, některé  konkrétní apartmány na www.
ckandante.cz, další konkrétní apartmány na vyžádání. Pláže oblázkové, 
někde malá betonová mola, okolo Drage také přírodní kamenité pláže, 
u oblázkových pláží pozvolný vstup do moře. Malé romantické pláže 
v okolí, podél pobřeží.
Vybavení: kuchyňský kout s chladničkou a vařičem, sociální zařízení, 
balkón nebo terasa. Možnost parkování v blízkosti domu.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - BIOGRAd NA MORU

CHORVATSKO - dRAGE

ALL INCLUSIVE

BIOGRAd 
NA MORU

dRAGE

ZATON
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MOBILNÍ DOMKY MIRAN***

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY HOTEL MIRAN***

VILLE MIRAN***

Velice oblíbené a vyhledávané letovisko mezi Vodicemi a Biogradem na moru. V centru města restaurace, kavárny, tržnice, supermarket,  
pekárny, obchody se suvenýry. 

www.ckandante.cz

Privátní apartmány jsou NO NAME, možno objednat i konkrétní 
vilky, některé konkrétní apartmány jsou popsány na  
www.ckandante.cz  Výhoda: na vyžádání libovolný nástupní den.

Poloha a pláž: 10 - 300 m od pláže, po celém středisku, pláže oblázkové.
Vybavení: kuchyňský kout s chladničkou a vařičem, sociální zařízení, 
balkón nebo terasa. Možnost parkování v blízkosti domu.
Stravování: vlastní.

Areál hotelu Miran se nachází cca 1 km od centra, v borovém háji,  
s vlastní oblázkovou pláží a menším venkovním bazénem. V areálu 
jsou k dispozici mimo hotel rovněž mobilní domky a apartmánové  
vilky. Pláž je oblázková a písčitá, s pozvolným vstupem do moře, 
vhodná pro malé děti. Půjčování lehátek a slunečníků za poplatek. 
Tenisové kurty, vodní sporty, dětské hřiště.
Vybavení hotelu Miran: restaurace, bar, malý venkovní bazén.  
Parkování za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, část pokojů s balkó-
nem směrem na park, část pokojů s balkónem směrem na moře, část 
bez balkónu směrem na moře. Některé pokoje s klimatizací.
Stravování: polopenze - švédské stoly, v červenci a srpnu možnost 
plné penze.

Poloha: v areálu hotelu Miran, 30 - 200  m od pláže.
Vybavení: VILLE TYP 2 - ložnice a obývací kuchyně, balkon nebo 
lodžie, SAT TV, kuchyňský kout. VILLE TYP 3- stejné jako 2, ale v ku-
chyni je přistýlka pro 3. osobu. VILLE TYP 4A - 38m2, dvě dvoulůž-
kové ložnice a obývací kuchyně, pro 4 osoby. TYP 4B - stejné jako 4A, 
ale větší - 48m2, pro 4 osoby.  
Stravování: vlastní, možnost snídaní nebo polopenze v hotelu  
Miran - švédské stoly.

CHORVATSKO - PIROVAC

HOTEL IMPERIAL***

DEPANDANCE FLORA MADERA ***  

Vyhledávané letovisko cca 15 km západně od Šibeniku získalo své jméno podle mnoha pramenů pitné vody. Turisté zde naleznou jak klidná místa 
na odlehlých plážích po obou stranách Vodic, tak i rušný večerní život v centru městečka. Poloha města umožňuje řadu výletů do atraktivních míst, 
jako je Primošten, Šibenik, Trogir, Biograd na moru, vodopády Krka, národní park  ostrovy Kornti /celodenní výlet lodí/, Split, atd. Blízko města  
se nachází velká diskotéka.
Pláže jsou oblázkové, částečně s betonovými moly,  v části zvané Srima je na konci střediska pláž písečná při vstupu do moře,  před hotelem Duje, 
vhodná pro malé děti. Malá písečná pláž se nachází rovněž blízko hotelů  Punta a Kristina.

Poloha a pláž: Areál hotelu Imperial se nachází 1,3 km od centra 
Vodic,  přímo u moře a u oblázkových a betonových pláží, část pláží 
s vyspárovanými kameny, možno ležet i v parku na trávě pod stromy. 
Pozvolný přístup do moře, také bezbariérový přístup.  V areálu je 
hlavní hotelová budova s restaurací, depandance hotelu Flora Madera 
/cca 100 m od hotelu/, depandance Ville, camp s mobilními domky, 
bazén s mořskou vodou, v hlavní budově vnitřní bazén /otevřen do 
1.6. a od 15.10./, hotelový park, restaurace, bary, kavárny, wellness, ma-
sážní salón. Parkoviště za poplatek. Tenisové kurty, volejbalové hřiště, 
půjčování lehátek a slunečníků. V blízkosti na pláži tobogán. Plážové 
restaurace a bary.
Vybavení: dvě restaurace v hlavní budově, bar, obchod se suvenýry, 
hlavní recepce, wellness centrum, výtah.
Pokoje: standard *** s balkónem, směr park, za doplatek směr moře 
/negarantován výhled moře, vzrostlé stromy/.  Sociální zařízení, SAT 
TV. Pokoje Superior ****  - směr park a za doplatek směr moře. SAT TV,  
KLIMATIZACE, sociální zařízení, balkón.
Na vyžádání za příplatek malá chladnička.
Stravování: polopenze - švédské stoly, v červenci a srpnu možnost 
plné penze.

Poloha a pláž: v areálu hotelu Imperial, v borovém háji, přímo u moře,  
vedle hlavní budovy, možno využívat všech služeb hotelu. 
Vybavení: třípatrová budova situovaná bokem k moři, východní stra-
na je stinná, západní prosluněná. Vlastní recepce,  placené parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky /rozkládací 
lehátko/, malý balkón, sociální zařízení, SAT TV. Malá chladnička na  
vyžádání a za poplatek.  Několik  pokojů situováno směrem k moři 
/ale negarantován výhled vzhledem ke vzrostlým stromům/, tyto 
pokoje jsou s příplatkem. Nástupní dny: sobota, úterý, středa. 
Stravování: v hlavní hotelové budově, polopenze - švédské stoly,  
v červenci a v srpnu možnost plné penze. 

CHORVATSKO - VOdICE
VOdICEPIROVAC
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HOTEL NIKOLA***

HOTEL JADRAN PLAVI ***  

HOTEL KRISTINA **

HOTEL DUJE  ****  
Poloha a pláž: cca 300 m od oblázkových a betonových pláží u hotelu 
Imperial s tobogánem, cca 1,5 km od centra města.
Vybavení: luxusní hotel - restaurace, terasa, malý vnitřní bazén  - 
otevřený do 1.5. a od 15.10., parkování u hotelu na vlastním parkovišti 
a v zahradě.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, většina pokojů  
s balkónem. Sociální zařízení, klimatizace, SAT TV, na vyžádání za 
doplatek malá chladnička.
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr z menu  
a salátový bufet.

www.ckandante.cz

Poloha: přímo u pláže, blízko centra. Příjemný malý rodinný hotel.
Vybavení: restaurace a bar, venkovní terasa s grilem, příjemný  
venkovní bar v zahradě s krytým posezením. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, sociální zařízení, TV. 
Část pokojů s balkónem, tyto jsou situovány směrem k moři, vzhle-
dem ke vzrostlým oleandrům ale není výhled na moře. Pokoje bez 
balkónu jsou situovány směrem na parkoviště a park. Hotel je starší  
a pokoje jsou vybaveny starším nábytkem, i přesto je však hotel velice 
oblíbený a vyhledávaný. Na vyžádání ubytování na libovolný počet 
dní a nástup nemusí být sobota.
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr z menu.
Pláž: přímo před hotelem je jedno velké betonové molo a oblázková 
pláž s navezenými drobnými kamínky, hotelový bar je přímo u pláže. 
Směrem na západ jsou betonová mola a jedna mělká písečná pláž 
(písek při vstupu do moře, leží se na oblázkách a na betonu), písečná 
pláž je vzdálena od hotelu cca 200 m a půjčují se zde lehátka, také zde 
jsou plážové bary a restaurace.

Poloha a pláž: luxusní hotel 10 m od pláže, v části Vodice - Srima, cca 
5 km od centra Vodic. Pláž písečná při vstupu do moře a mělká. Na kraji 
pláže navezené oblázky.
Vybavení: restaurace, venkovní terasa, recepce, bazén s lehátky, 
vlastní parkoviště.  
Pokoje: luxusní pokoje s výhledem na moře, dvoulůžkové s možno- 
stí jedné přistýlky, balkón, koupelna s WC, fén, trezor, KLIMATIZACE, 
minibar, SAT TV. Na vyžádání ubytování na libovolný počet dní 
a nástup nemusí být sobota.
Stravování: polopenze - švédské stoly, možnost plné penze.

VILA MILKA VILA ANNA 

VILA NADA

Poloha a pláž: v západní části Vodic, cca 250 m od moře, pláž obláz-
ková s pískem při vstupu do moře, dále pláže betonové a oblázkové, 
plážové restaurace a bary, atrakce pro děti, vodní sporty. Pláž vhodná 
pro malé děti i neplavce. Půjčování lehátek na pláži. Parkování vozidla 
před domem nebo v zahradě. Na vyžádání ubytování na libovolný 
počet dní a nástup nemusí být sobota.
Vybavení: dva luxusní apartmány se nacházejí v prvním a ve druhém 
patře, každý má samostatný vchod z venkovního schodiště.
Apartmán v 1. patře: 2 ložnice s manželským lůžkem, obývací ku-
chyně s rozkládacím gaučem pro  1 - 2 osoby, kuchyňský kout /nádobí, 
chladnička, vařič/, sociální zařízení, dva balkóny, KLIMATIZACE.
Apartmán ve 2. patře: 1 ložnice s manželským lůžkem, obývací ku-
chyně s rozkládacím gaučem pro 1 - 2 osoby, kuchyňský kout /nádobí, 
chladnička, vařič/, sociální zařízení, velká terasa, KLIMATIZACE.
Stravování: vlastní, možnost večeří nebo polopenze v hotelu Kristina 
/cca 350 m od domu/.

Poloha a pláž: vilka se nachází cca 200 m od oblázkových a beto-
nových pláží, možno navštěvovat i pláže u hotelu Imperial.
Vybavení: dva apartmány pro 2 - 3 osoby v přízemí: ložnice s manžel-
skou postelí, kuchyň s kuchyňským koutem /vařič, chladnička, nádobí/, 
v kuchyni rozkládací gauč pro jednu osobu nebo i pro dvě malé děti. 
Malá koupelna se sprchovým koutem a WC. Před apartmány je k dispo-
zici venkovní sedací souprava. Parkování auta před domem. 
Třetí apartmán ve 2. patře, pro 4 - 5 osob: dvě ložnice s manželským 
lůžkem, v jedné ložnici možnost jedné přistýlky pro 5. osobu. Kuchyň-
ská linka je v předsíňce, není zde samostatná kuchyně. Jídelní stůl 
a židličky jsou venku na balkóně, z balkónu výhled na moře. 
Malá koupelna se sprchovým koutem a WC. Klimatizace za doplatek. 
Ubytování možné  na libovolný počet dní a nástupní den dle volných 
míst rovněž libovolný.
4. apartmán v druhé polovině domu, v podkroví,  pro 4 - 8 osob:  
dvě velké místnosti, v každé manželské lůžko a rozkládací gauč pro 
jednu až dvě osoby, kuchyňský kout s vařičem a chladničkou, dvě 
sociální zařízení, společná předsíňka a společný balkón s venkovním 
posezením, parkování zdarma před domem, klimatizace za doplatek.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: cca 230 m od pláží, blízko hotelu Imperial a Nikola, 
v postranní ulici, cca 1 km od centra.
Vybavení: tři čtyřlůžkové apartmány trilo se 2 ložnicemi, s možnos-
tí přistýlky pro 5. osobu na rozkládacím lůžku v obývací kuchyni. 
Klimatizace, internet. Zahrada s grilem. Parkování v zahradě nebo před 
domem na ulici.
Apartmány: přízemí a první patro: po jednom apartmánu cca 70 m2, 
obývací kuchyně, dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, dvoulůž-
kový pokoj s oddělenými lůžky, sociální zařízení, SAT TV, krytý balkón 
cca 15 m2  s venkovním nábytkem. Druhé patro - podkroví: cca 60 
m2, obývací kuchyně, dva dvoulůžkové pokoje s oddělenými lůžky, 
sociální zařízení, SAT TV, krytý balkón cca 8m2.s venkovním nábytkem.
Stravování: vlastní.

1110



VILA KATEŘINA PRIVÁTNÍ APARTMÁNY NO NAME 

VODICE A SRIMA

APARTMÁNY MARIN

Poloha a pláž: velice vyhledávaná vilka se nachází necelých 200 m 
od pláží, v klidném prostředí se zahradou a s možností parkování 
v zahradě, v části VODICE - SRIMA. K dispozici jsou tři prostorné KLIMA-
TIZOVANÉ apartmány pro 4 osoby, v jednom apartmánu je možnost 
přistýlky pro 5. osobu. Doporučujeme včasnou rezervaci!
Pláže jsou oblázkové a betonové, místy betonová mola.
Vybavení: apartmány v 1. a 2. patře mají balkon, přízemní apartmán 
má velkou terasu.
Apartmán ve 2. patře: ložnice s manželským lůžkem, malá ložnice  
se 2 oddělenými lůžky, vhodné pro děti, kuchyně, velká terasa, TV, 
sprcha a WC, ještě jedno WC samostatně.
Apartmán v 1. patře: ložnice s manželskou postelí, malá ložnice  
s 1 lůžkem, rozkládací gauč v obývací kuchyni, balkon, sociální zařízení.
Apartmán ve zvýšeném přízemí: veliká zastíněná terasa, ložnice  
s manželským lůžkem, rozkládací dvoulůžkový gauč v obývací  
kuchyni, sociální zařízení. 
Ve všech apartmánech ybavená kuchyně /vařič, nádobí, chladnička, 
mikrovlnná trouba/, sociální zařízení, balkon, internet, klimatizace.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: po celém středisku Vodice i v části Vodice  Srima, 150 - 
450 m od pláží, pláže oblázkové a betonová mola, v části Srima pláže 
rovněž písečné při vstupu do moře /na konci Srimy, u hotelu Duje/.
Vybavení: Apartmány pro 2 - 8 osob, studia pro 2 osoby s možností 
přistýlky.
Stravování: vlastní, u některých apartmánů možnost polopenze 
/pokud jsou v blízkosti stravovacího zařízení/, snídaně většinou  
bufetová a večeře výběr z menu.

Poloha a pláž: Vzdálenost od moře: cca 180 m, v části Lovetovo Vodice, 
blízko hotelu Imperial. Centrum: cca 1 300 m.
Vybavení: Dvě studia pro 2 osoby - kuchyňský kout, manželské lůžko, 
rozkládací gauč jako přistýlka pro 3. osobu, SAT TV, balkón, sociální  
zařízení. Dvě studia pro 3 osoby, malý kuchyňský kout, manželské 
lůžko a rozkládací gauč pro 1 osobu, SAT TV, fén, kávovar, sociální za-
řízení,balkón. Dva apartmány 3+1 - třílůžkový pokoj, obývací kuchyně, 
balkón, v kuchyni gauč pro 1 nebo 2 osoby, SAT TV, fén, kávovar, soci-
ální zařízení, fén, Klimatizace za doplatek. WIFI. Parkování v zahradě. 
Možnost grilování v zahradě. Pes není povolen. Možno ubytovat jedno 
dítě do 7 let bez lůžka ZDARMA.
Stravování: vlastní.

SOLARIS BEACH RESORT ŠIBENIK HOTEL NIKO ****
Areál: cca 6 km od Šibeniku, LUXUSNÍ vybavení, uprostřed zeleně 
a krásného parku, přímo u rozlehlých pláží, s vlastním AQUAPARKEM.
Hotely IVAN****, JURE****, NIKO****, JAKOV***, KIDS HOTEL ANDRI-
JA****, kemp s mobilními domky a apartmány, restaurace, kavárny, 
WELLNESS centrum v hotelu Ivan, venkovní bazény s mořskou vodou, 
skluzavky, tobogán, atrakce pro děti i dospělé /pirátský dobrodružný 
minigolf, animační programy,.../ Restaurace koncipovaná jako dalmat-
ská vesnice.  Vstup do wellness centra při ubytování v hotelu Ivan je 
v ceně, při ubytování v ostatních hotelích lze zakoupit zvýhodněné 
vstupenky.
Sport: tenisové kurty, stolní tenis, plážová odbíjená, hřiště pro míčové 
hry, minigolf, vodní sporty, pronájem člunů, škola potápění, devíti-
jamkové golfové hřiště
Pláže: písečné, oblázkové, plážový servis - slunečník a lehátka za 
poplatek. Sprchy a pronájem osušek.
Stravování: bohaté švédské stoly, polopenze. V hotelu Ivan ubytování 
se snídaní, možnost dokoupení večeří. 
VÝHODNÉ CENY PRO DĚTI,  I DVĚ DĚTI GRATIS, V HOTELU  
ANDRIJA AŽ 3 DĚTI ZDARMA!

Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, pláž písečná i oblázková.
Vybavení: restaurace, parkoviště za poplatek, směnárna, terasa, 
prodejna suvenýrů, venkovní bazén s mořskou vodou, bar, recepce.
Pokoje: S - dvoulůžkový pokoj, balkón, centrální klimatizace, minibar, 
SAT TV, 2 os. nebo 1+1. M - 2+1 pokoj, vybavení jako S, na přistýlce 
dítě do 11,99 let, 1 dosp. osoba 2 děti do 11,99 let. L - 1/2+2 pokoj, 
dvě lůžka a rozkládací gauč pro 2 děti do 11,99 let, vybavení jako S.
SDTD 2+2  - dva dvoulůžkové pokoje vedle sebe, nepropojené, vyba-
vené jako S, 2 dospělí a 2 děti do 11,99 let. SL - jednolůžkový pokoj, 
postel 140 x 190 cm, balkón, centrální klimatizace, minibar, SAT TV, 1 
os. SL42 - jednolůžkový pokoj SL, který je využíván pro 2 dospělé oso-
by. V každém typu ubytování mimo SL42 je možné ubytovat infanta 
do 3 let bez lůžka gratis.
Stravování: polopenze, bohaté švédské stoly.

CHORVATSKO - ŠIBENIK

ŠIBENIK
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HOTEL JURE **** HOTEL JAKOV ***

KIDS HOTEL ANDRIJA****HOTEL IVAN ****

Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, pláž písečná i oblázková. 
Vybavení: restaurace, parkoviště za poplatek, novinový stánek, ven-
kovní bazén s mořskou vodou, bar, recepce.
Pokoje: S - dvoulůžkový pokoj, balkón, centrální klimatizace, minibar, 
SAT TV, 2 os. nebo 1+1. M - 2+1 pokoj, vybavení jako S, na přistýlce 
dítě do 11,99 let, 1 dosp. osoba 2 děti do 11,99 let. L - 1/2+2 pokoj, 
dvě lůžka a rozkládací gauč pro 2 děti do 11,99 let, vybavení jako S.
SDTD 2+2  - dva dvoulůžkové pokoje vedle sebe, nepropojené, vyba-
vené jako S, 2 dospělí a 2 děti do 11,99 let. SL - jednolůžkový pokoj, 
postel 140 x 190 cm, balkón, centrální klimatizace, minibar, SAT TV, 1 
os. SL42 - jednolůžkový pokoj SL, který je využíván pro 2 dospělé oso-
by. V každém typu ubytování mimo SL42 je možné ubytovat infanta 
do 3 let bez lůžka gratis.
Stravování: polopenze, bohaté švédské stoly.

Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, ve východní části resortu.
Vybavení: restaurace, terasa s barem, aperitivbar, dětské hřiště, výtah, 
parkoviště za poplatek, bazén s mořskou vodou, hřiště na plážový 
volejbal. 
Pokoje: SWB 1/2 - dvoulůžkový pokoj, centrální klimatizace,  fran-
couzské okno, minibar, SAT TV, 2 os. nebo 1 + 1 dítě do 11,99 let. 
MWB 1/2 - vybavení jako S, 1 přistýlka - do 11,99 let, min. 2 osoby,  
2 dosp. + 1 dítě do 11,99 let, 1 dosp. + 2 děti do 11,99 let.
LWB+ 1/2+2 - dvoulůžkový pokoj s palandou, bez balkonu, klimatiza-
ce, minibar, SAT TV, 2 děti do 11,99 let.
SLUWB 1/1 - dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu, klimatizace, minibar, 
SAT TV. Všechny pokoje jsou bez balkónu!
Stravování: polopenze - švédské stoly.

Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, ve východní části resortu. Interiér 
hotelu, restaureace, chodby  a recepce koncipovány jako podmoř-
ské dno.  Venkovní vzhled hotelu velice atraktivní, hotel vyzdoben 
znázorněnými mořskými živočichy.
Vybavení: recepce, terasa s barem, restaurace, výtah, obchod se su-
venýry, dětské hřiště, venkovní bazén s mořskou vodou, parkoviště. 
Pokoje: S 1/2 - dvoulůžkový pokoj, centrální klimatizace, minibar,  
SAT TV,  min. 2 os. nebo 1 + 1 dítě do 11,99 let.
M 1/2+1 - vybavení jako S, 1 přistýlka do 11,99 let, min. 2 os.,  
2 + 1 dítě, 1 dosp + 2 děti do 11,99 let.
L+ 1/2+2 - dvoulůžkový pokoj a 2 přistýlky = palanda, min. 4 osoby,  
2 děti do 11,99 let, vybavení jako S.
F 1/2+3 - dva propojené pokoje, oba vybavení jako S, v jednom při-
stýlka pro dítě do 14,99 let, v jednom 2 děti do 11,99 let. Min. 4 osoby, 
max. 5 osob.
SLU 1/1 - dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu, klima, balkón, SAT TV, 
minibar.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, luxusní nový hotel s WELLNESS 
CENTREM.  Cena zahrnuje vstup do wellness centra.
Vybavení: restaurace, lobby bar, vlastní vinárna, wellnes centrum 
- wellnes bazény, fitness, sauna, finská sauna s hvězdným nebem, 
turecké lázně, masáže, atd.  
Pokoje: SS - dvoulůžkový pokoj, SAT TV, minibar, sejf, koupelna se  
sprchou, klimatizace, francouzské okno. 2 dospělé osoby nebo 1 + 1 
dítě do 11,99 let. SD - manželská postel nebo 2 lůžka, jinak stejné  
vybavení jako SS, navíc župan a pantofle, 2 dosp. osoby nebo 1 + 1 
dítě do 11,99 let. SSDTD - 2 sousedící místnosti nepropojené, každá 
má 2 lůžka, vybavení jako SS, 2 dosp. osoby + 2 děti do 11,99 let, obě 
děti zdarma. SSC - dva propojené dvoulůžkové pokoje, vybavení jako 
SS, 2 dosp. + 2 děti do 11,99 let.  
SSLU - pokoj SS obsazený jednou osobou.  
V každém typu ubytování dovolen maximálně 1 infant do 3 let bez 
lůžka zdarma. Pokoje nemají balkón, nýbrž francouzská okna.
Stravování: snídaně - švédské stoly, možnost dokoupení večeří - 
švédské stoly.

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

Brodarica se táhne 8 km podél moře, je vhodná pro klidnou rodinnou dovolenou. Doporučujeme výlety - národní park s vodopády Krka,  
Šibenik s proslulou katedrálou sv. Jakova, lodní výlet na ostrovy Kornati, atd.

Poloha a pláž: Apartmán pro 4 - 6 osob cca 350 m od rozlehlé obláz-
kové pláže,  cca 2 km od Šibeniku. Oblast navazuje na plážový komlex 
SOLARIS BEACH RESORT ŠIBENIK.  Na pláži v Brodarici: půjčování 
lehátek,  stánky s občerstvením,  v červenci a v srpnu různé atrakce pro 
děti. Vodní sporty. Ve středisku restaurace, bary, doporučujeme navští-
vit restauraci s dlouholetou tradicí Zlatna ribica. Spojení lodí s blízkým 
malým ostrovem Krapanj, který se také nazývá ostrovem mořských 
hub. Na ostrově se nachází klášter s muzeem o historii lovu mořských 
hub, s bohatou knihovnou a s ukázkami fauny a flory Jadranu.
Vybavení: 2 ložnice s manželským lůžkem, u jedné ložnice balkón, 

Poloha a pláž: Apartmány pro 4 - 10 osob v malém středisku cca 5 km 
od Šibeniku, ubytování 150 m od pláže,  50 m vzdušnou čarou od 
moře.  Pláže menší, oblázkové, místy  malá betonová mola. Středisko 
navazuje na resort Solaris s luxusními plážemi a službami /bary, lehát-
ka a slunečníky, atrakce pro děti i dospělé, aquapark, atd./ Parkování 
u domu nebo v zahradě. Víceúčelové hřiště, 2 restaurace, obchody 
v nákupní zóně Šibeniku.
Vybavení: dvě ložnice s manželským lůžkem, možnost jedné přistýlky 
buď v ložnici nebo v obývací kuchyni. Apartmán pro 8 - 10 osob má 4 
ložnice a možnost 2 přistýlek. Kuchyně vybavená sporákem, chladnič-
kou, nádobím. Klimatizace za poplatek.  Venkovní posezení u domu.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - BROdARICA U ŠIBENIKU

CHORVATSKO - ZABLAČE U ŠIBENIKU

koupelna s WC, otevřená chodba, obývací kuchyně - kuchyňský kout 
s vařičem a chladničkou, nádobí, balkón u kuchyně, rozkládací gauč 
pro 1 - 2 osoby. Venkovní gril. Parkování u domu.  
Stravování: vlastní.

ZABLAČE 
U ŠIBENIKU

BROdARICA 
U ŠIBENIKU
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY JANA

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

Malé středisko blízko Brodarice, mezi Šibenikem a Primoštenem. Rozlehlé pláže, oblázkové, s betonovými platy. Restaurace, bary, markety. Vhodné 
pro klidnou dovolenou, doporučujeme vlastní dopravou a večer navštěvovat větší střediska okolo -  Šibenik, Primošten, Brodaricu, Marinu, Trogir. 

Poloha a pláž: 50 m od moře a pláže, 150 m od hlavní oblázkové pláže. 
V zahradě. Možnost vázání člunu - za poplatek.
Vybavení: parkování v zahradě před domem, venkovní gril.
Ubytování: apartmán pro 4 - 6 osob a apartmán pro 2 - 4 osoby, vedle 
sebe, ve zvýšeném přízemí. Další apartmány v blízkosti, v sousedství, 
možno umísti i větší skupinu do dvou domů u sebe.  Menší apartmán 
má ložnici a obývací kuchyni s možností přistýlky pro 1 - 2 osoby, vy-
bavený kuchyňský kout, internet, balkón, sociální zařízení, klimatizaci 
za poplatek. Větší apartmán má ložnici s manželským lůžkem, pokoj 
se dvěma oddělenými lůžky, která se mohou dát k sobě, obývací ku-

Poloha a pláž: ubytovací kapacity  po celém letovisku, město má 
historické jádro na ostrově, který je spojen s pevninou umělou šíjí. Nej-
více apartmánů je v blízkosti pláží, pláže jsou oblázkové, s pozvolným 
přístupem do moře, podél celého zalesněného poloostrova, také 
v blízkosti centra, zde jsou betonová mola a navezené oblázky při vstu-
pu do moře.  U hotelu Zora jsou pláže  přírodní kamenné. K večerním 
vycházkám lákají četné kavárny, cukrárny, obchody se suvenýry v cent-
ru městečka i podél pobřeží.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, pro 2 osoby i studia, vybavený 
kuchyňský kout /vařič, chladnička, nádobí/, balkón nebo terasa, 
sociální zařízení.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v restauraci.

CHORVATSKO - ŽABORIČ

CHORVATSKO - PRIMOŠTEN

chyni s rozkládacím gaučem pro 1 - 2 osoby, balkón, sociální zařízení, 
internet, za doplatek klimatizaci.  Podobné apartmány v sousedním 
domě ve společné zahradě, čtyři apartmány pro 4 osoby, s balkónem, 
s jednou ložnicí a kuchyní.
Stravování: vlastní.

PRIMOŠTEN

ŽABORIČ

APARTMÁNY MARICA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO DALMÁCIE - OTVÍRÁNÍ MOŘE

Malé středisko blízko Mariny a Trogiru, vhodné pro klidnou dovolenou vlastní dopravou. Část střediska se nachází na poloostrově, odkud je vidět 
otevřené moře. V Sevidu je obchod a restaurace. Za rušnějším  životem se musí vyjet - do Trogiru, Primoštenu, Šibeniku.

Velice oblíbený zájezd do jižní Dalmácie na začátku sezóny.  Program: Plitvická jezera nebo vodopády Krka, Vodice, Zadar, Šibenik, výlet na některý 
z ostrovů  /Hvar, Vis, Zlarin nebo Krapanj/, Makarská riviéra, Neum, Dubrovník.

Poloha a pláž: 15 m od moře a betonových mol, oblázková pláž cca 
100 m, přírodní pláže.
Vybavení: 3 apartmány pro 4 osoby, každý má dvě ložnice a kuchyni 
vybavenou chladničkou, nádobím,  vařičem, sociální zařízení, balkón, 
SAT TV, KLIMATIZACE. Dva apartmány jsou větší a mají v kuchyni 
možnost přistýlky pro 5. osobu. 
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - SEVId 

SEVId
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

AREÁL RESNIK                  

Poloha a pláž: malé letovisko podél moře, vzdálené 4 km od Mariny, 
kde jsou obchody.  V samotné Poljici jsou pouze dvě restaurace a kiosek 
s pečivem.  Větší města poblíž jsou Primošten a Trogir. Poljica je vhodná 
pro klidnou rodinnou dovolenou, apartmány se nacházejí 10 - 30 m 
od moře, pláže jsou oblázkové, místy s betonovými moly, s pozvolným 
vstupem do moře. Tenisový kurt a jedno víceúčelové hřiště.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, pro 2 osoby mají jednu ložnici  
a obývací kuchyni s možností přistýlek pro 1 - 2 osoby. Apartmány pro 
4 - 6 osob mají 2 ložnice a přistýlku pro 1 - 2 osoby v obývací kuchyni. 
Většina apartmánů má balkón, pouze některé mají venkovní posezení 
na venkovní chodbě, situované do zahrady.  U některých vil je  
k dispozici zahrada, venkovní posezení, venkovní gril.

Poloha a pláž: areál se nachází mezi Splitem a Trogirem, v borovém 
háji, přímo u pláží.  Předností jsou i dvě děti zdarma a stravování 
all inclusive. Na vyžádání je možný pobyt v bungalovu  se psem, zvíře 
ale nesmí do restaurace.
Vybavení: restaurace, terasa, parkoviště, aperitiv bar, plážový bar, 
vodní sporty, tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis.
Ubytování: pokoje v několika nízkých pavilonech, pokoje s balkó-
nem, pro 2 osoby, na přistýlce lze ubytovat osobu do 10 let.  
Bungalovy pro 2 - 4 osoby, sociální zařízení,  venkovní posezení, některých 
je kuchyňský kout. Klimatizace na vyžádání v pokojích a v bungalovech 
typu suite. Možnost ubytování i dvou děti zcela ZDARMA
Stravování: ALL INCLUSIVE

CHORVATSKO - POLJICA

CHORVATSKO - KAŠTEL STARI

Vhodné i pro kolektivy, zejména dětské, protože lze ubytovat skupinu 
ve 3 domech u sebe.
Stravování: vlastní.

KAŠTEL STARI

ALL INCLUSIVE

POLJICA

HOTEL KULA PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY MARE

Poloha a pláž: menší městečko poblíž Trogiru, ideální pro rodinnou 
dovolenou. Rozkládá se podél moře,  dominantou Mariny je starobylá 
věž z 15. stolení, ve které je situován luxusní hotel Kula s vynikající 
restaurací. V centru Mariny je řada obchůdků, kaváren a restaurací, 
také malý přístav jachet. Pláže jsou oblázkové, místy písečné, částečně 
s betonovými moly.
Vybavení a pokoje: v přízemí hotelu je restaurace s venkovní terasou. 
Pokoje jsou většinou dvoulůžkové, v některých je možnost jedné při-
stýlky, v některých pokojích je malý balkónek na ochozech. Všechny 
mají sociální zařízení, TV, rádio, internet, fén, sejf, minibar, klimatizaci. 
Pobyt na libovolný počet dnů, libovolný nástupní den.
Stravování: snídaně.  Obědy a večeře se kupují individuálně na místě.

Poloha a pláž: po celém středisku Marina, blízko moře, od 20 m od 
moře, nejbližší apartmány jsou však u silnice.  Vzdálenost od pláží 
20 - 300 m. Apartmány no name i konkrétní vily. Na vyžádání  rovněž 
ubytování v malých osadách v okolí Mariny.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, sociální zařízení, balkón nebo 
terasa, vybavený kuchyňský kout  - nádobí, vařič, chladnička.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: cca 80 m od moře a pláže, nad magistrálou, cca 500 m 
od centra Mariny, obchodu a banky.
Vybavení: dva apartmány pro 2 - 3 os. , sociální zařízení, vybavený 
kuchyňský kout  - nádobí, vařič, chladnička, jedno studio pro 2 osoby, 
kuchyňský kout, terasa s venkovním posezením, sociální zařízení.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - MARINA

MARINA
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STUDIA HELIOS

APARTMÁNY TRIM

APARTMÁNY JURJEVAC

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

Poloha a pláž: 150 m od pláže.
Vybavení: jedna místnost pro 2 - 3 osoby, kuchyňský kout, sociální 
zařízení, terasa.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze v hotelu Arkada.

Poloha a pláž: 200 m od pláže
Vybavení: ložnice s manželskou postelí, rozkládací gauč pro 2 osoby 
v kuchyni, vybavený kuchyňský kout, vlastní dvorek s venkovním 
posezením.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze v hotelu Arkada.

Poloha a pláž: cca 250 - 400 m od pláže, 500 m od centra, na opačné 
straně od centra než areál hotelů a apartmánů Helios. Pláž přírodní, 
kamenná, s betonovými platy.
Vybavení areálu: restaurace, kavárna, bar, cukrárna, minigolf, hřiště 
na odbíjenou, víceúčelové hřiště.
Ubytování:  zděné domky v kempu, obývací kuchyně s kuchyňským 
koutem, dvě ložnice, v jedné je palanda.
Stravování: vlastní, možnost polopenze.

Poloha a pláž: v blízkosti moře, 100 -  300 m, většinou pro 4 - 5 osob. 
Pláže přírodní kamenité nebo betonová plata.
Vybavení: jedna nebo dvě ložnice, kuchyně s kuchyňským koutem, 
balkón nebo terasa, u některých domů možnost venkovního posezení 
a grilování.
Stravování: vlastní.

HOTEL HVAR a FONTANA RESORT JELSA 

www.ckandante.cz

AREÁL HELIOS HOTEL ARKADA***

HOTEL LAVANDA***

Městečko s památkami z řecké a římské doby leží ve Starigradském zálivu. Pláže jsou oblázkové, kamenné, místy písčité, částečně upravené 
vyspárovaním a někde s betonovými platy. Plavba trajektem ze Splitu trvá cca 2 hodiny. 

Hotel Arkada,  hotel Lavanda - hlavní budova a depandance, studia 
Helios, bungalovy Trim.  Vzdálenost od centra cca 1,5 km. Vzdálenost 
od pláže: hotely 100 m, studia a bungalovy cca 150 - 200  m. Překrásný 
park v okolí hotelů, vzrostlé palmy a jiné vzácné dřeviny.
Vybavení areálu: tenisové kurty, bazény, restaurace, půjčování lehátek 
a slunečníků, upravený park s palmami, víceúčelová hřiště, půjčovna 
loděk, vodní sporty, půjčovna kol.

Poloha a pláž: 100 m od pláže, pláž s vyspárovanými kameny a platy, 
vpravo od hotelu malá písečná pláž, na pláži půjčování lehátek  
a slunečníků.
Vybavení: restaurace, kavárna, denní bar, venkovní bazén s mořskou 
vodou, vnitřní bazén mimo hlavní sezónu.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, sociální zařízení, 
balkón, část pokojů směr moře.
Stravování: švédské stoly.

Poloha a pláž: v blízkosti hotelu Arkada, stejná navazující pláž, hlavní 
budova 100 m od pláže, depandance cca 150 m od pláže.
Vybavení: restaurace, venkovní bazén.
Pokoje: dvoulůžkové, v hotelu možnost přistýlky, v depandanci 
pokoje bez přistýlky, balkón, sociální zařízení. Pokoje v hotelu směr 
moře a jednolůžkové pokoje směr park, pokoje v depandanci všechny 
směr moře.
Stravování: ALL INCLUSIVE LIGHT - plná penze s nápoji - točené 
pivo, voda, minerálka.  Švédské stoly.

CHORVATSKO - OSTROV HVAR - STARI GRAd

HVAR
STARI GRAd
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY HOTEL BRZET***
Poloha a pláž: město leží východně od Splitu, při ústí řeky Cetiny, kte-
rá je vhodná pro rafting. Turisty Omiš láká především 4 km dlouhými 
písečnými plážemi a mělčinou, která místy sahá až 400 m do moře. 
Vhodné pro děti i neplavce. Podél pláží restaurace, bary, půjčování 
lehátek. Apartmány po celém středisku, v centru, v části Duče i v části 
Nemira /zde pláže oblázkové/.
Vybavení: studia pro 2 - 3 osoby, apartmány s jednou ložnicí pro  
4 osoby, apartmány se 2 ložnicemi pro 4 - 6 osob /2 přistýlky v ku-
chyni, většinou rozkládací gauč pro 2 osoby/, několik apartmánů se 
3 ložnicemi, pro 6 - 8 osob. Všechny ubytovací jednotky mají vlastní 
sociální zařízení, balkón nebo terasu, vybavenou kuchyni /nádobí, 
vařič, chladnička/. Vzdálenost od pláží: 50 - 300 m.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v restauraci.

Poloha a pláž: velice vyhledávaný hotel pavilonového typu, přímo na 
pláži, v borovém háji, v malém středisku Omiš - Brzet, cca 1,5 km od 
centra Omiše. Pláž u hotelu oblázková.
Vybavení: malý hotel, restaurace s terasou, víceúčelové hřiště. 
Pokoje: dvoulůžkové, některé s možností přistýlky, všechny situovány 
směrem k moři. SAT TV, sociální zařízení, balkón, minibar, v některých 
pokojích možnost klimatizace.
Stravování: snídaně švédský stůl, večeře výběr z menu a salátový 
bufet. Možnost obědů.

CHORVATSKO - OMIŠ

OMIŠ

HOLIDAY VILLAGY SAGITTA*** 

Jeden z nejkrásnějších ostrovů Chorvatska, ve střední Dalmácii, blízko ostrova Hvar. Spojení trajektem ze Splitu. Turistům zpřístupněn teprve po 
r. 1989. Na jihu ostrova jsou malé zátoky s překrásnými plážemi. Palmy z ostrova Vis se vysazují po celém pobřeží Chorvatska, pěstují se zde ve 
školkách i ve volné přírodě. Střediska: VIS, MILNA, RUKAVAC, KOMIŽA.

Poloha a pláž: 7 km od Omiše, v borovicovém háji, situováno v kopci, 
přímo u pláží, ubytování do 150 m od pláže.
Vybavení: recepce, restaurace, bar, venkovní bazén s mořskou vodou.
Ubytování: pokoje - klimatizace, SAT TV, lednice, fén, balkón,  
bungalovy 2+2 - jedna ložnice, 1 místnost se 2 přistýlkami, chladnič-
ka, terasa, bungalovy 2+1 - studio s manželským lůžkem a možnost  
1 přistýlky, chladnička, terasa.
Stravování: ALL  INCLUSIVE - snídaně, oběd, večeře - švédský stůl, 
nápoje, odpolední svačina, káva. Nápoje do 22.00 hodin.

CHORVATSKO - OSTROV VIS 

CHORVATSKO - RUSKAMEN

HOTEL ISSA 
www.ckandante.cz

ALL INCLUSIVE

OSTROV
VIS

RUSKAMEN
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY HOTEL RIVIJERA**
Poloha a pláž: apartmány po celém středisku, v centru i v části nad ho-
telem Biokovka, Dalmácija, Meteor. Pláže oblázkové. Některé konkrétní 
apartmánové domy na www.ckandante.cz
Vybavení: studia pro 2 osoby, apartmány pro 2 - 8 osob, vybavený 
kuchyňský kout, balkón nebo terasa, sociální zařízení,  v některých 
klimatizace za doplatek /kategorie Comfort/.
Pokoje: v privátních domech, sociální zařízení. Možnost jen ubytování 
za výhodnou cenu, také možnost polopenze v blízké restauraci.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v blízké restauraci, výběr z menu.

Poloha a pláž: v západní části Makarské,  cca 500 m od centra,v parku, 
hlavní budova s restaurací a pavilóny s pokoji, vzdálenost od pláže  
100 - 250 m, pláž oblázková a kamenná, lemovaná pásy borovic. Lehát-
ka a slunečníky za poplatek.
Vybavení: restaurace, recepce, bar, kavárna, obchod, stolní tenis, 
minigolf, dětšké hřiště, hřiště na míčové hry, v sousedství tenisový 
areál s 10 kurty. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, sociální zařízení, 
chladnička, pokoje superior s balkónem, některé pokoje s přistýlkou 
jsou bez balkónu.
Stravování: polopenze včetně jednoho nápoje k večeři, snídaně 
bufet, večeře výběr z menu  a salátový bufet, 0,2 l minerální vody 
nebo malé pivo v ceně.

CHORVATSKO - MAKARSKÁ

BIOKOVKA, BONACA, PARK

HOTELY DALMACIJA, METEOR,

www.ckandante.cz

MAKARSKÁ

VILA DVORSKI PRIVÁTNÍ APARTMÁNY A POKOJE 
Poloha a pláž: 8 krásných apartmánů cca 150 m od moře a pláže,  
v centru střediska, se zahradou, grilem.  Pláž oblázková, půjčování le-
hátek a slunečníků, vodní sporty. Parkování v zahradě, omezený počet 
míst, jinak za poplatek na blízkém hlídaném parkovišti.
Ubytování: studia pro 2 osoby, apartmán  biko 2+1 s jednou ložnicí  
a přistýlkou, apartmány bilo pro 3 osoby s jednou ložnicí a s možností 
přistýlky pro 4. osobu. Balkón, sociální zařízení, malý kuchyňský kout  
s vařičem, chladnička, KLIMATIZACE, SAT TV.
Stravování: vlastní, možnost snídaní v blízké restauraci.

Poloha a pláž: apartmány no name po celém středisku ve vzdálenosti 
do 450 m od oblázkových pláží.
Vybavení: studia a apartmány pro 2 - 6 osob, vybavený kuchyňký 
kout, balkón nebo terasa, sociální zařízení.
Pokoje: pro 2 osoby s možností jedné přistýlky, možnost jen uby-
tování nebo polopenze v blízké restauraci /snídaně bufet, večer výběr  
z menu/.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v blízké restauraci.

CHORVATSKO - BAŠKA VOdA

HOTEL HRVATSKA, HOTEL SLAVIJA 
www.ckandante.cz

BAŠKA
VOdA
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY HOTEL PODGORKA*** 

PAVILONY LOVOR HOTELU PODGORKA

Poloha a pláž: po celém středisku, ve vzdálenosti 50 - 500 m od pláží. 
Pláže jsou oblázkové a písečné.
Vybavení: kuchyně vybavená nádobím, chladničkou, vařičem, kou-
pelna s WC, balkón nebo terasa, počet ložnic podle počtu osob.
Studio - 1 místnost, A2, A3 - jedna ložnice, A4 - 2 ložnice, A6 - tři ložni-
ce, A7 - tři ložnice. Možnost přistýlek.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, bez kuchyňky, 
možnost samostatného ubytování nebo polopenze v blízké restauraci.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v blízké restauraci nebo 
v hotelu Podgorka.

Poloha a pláž: v centru letoviska s nádherným panoramatem pohoří 
Biokovo, přímo u pláže s promenádou leží velmi příjemný menší hotel.
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, internetový koutek, 
parkoviště za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, na vyžádání  
možno ubytovat dítě do 10 let bez lůžka za zvýhodněnou cenu.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

Poloha a pláž: v areálu hotelu Podgorka, nad hotelem, cca 75 schodů, 
v klidném místě.
Vybavení: recepce hotelu Podgorka, restaurace, bar, parkoviště za 
poplatek.
Pokoje: standardní dvoulůžkové s balkónem bez možnosti přistýlky 
a dvoulůžkové pokoje s balkónem s možností přistýlky - rozkládací 
křeslo.
Stravování: švédské stoly v hotelu Podgorka.

CHORVATSKO - POdGORA

POdGORA

HOTELY MEDITERAN, AURORA, MINERVA
www.ckandante.cz

HOTEL LAGUNA*** DEPANDANCE HOTELU LAGUNA***
Poloha a pláž: přímo u oblázkové pláže.
Vybavení: restaurace, bary, fitness, sportovní centrum a tenisové 
kurty blízko hotelu.
Pokoje: dvoulůžkové  s možností přistýlky, balkón, SAT TV, některé 
pokoje s klimatizací. Většina pokojů směr moře, přímý nebo boční 
pohled, výhed na moře ale negarantován.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

Poloha a pláž: přímo u oblázkové pláže, vzdálenost cca 50 m,   
v blízkosti hotelu Laguna
Vybavení: využívání všech služeb hotelu Laguna.
Pokoje: depandance A: dvoulůžkové pokoje s možností jedné při-
stýlky, sociální zařízení, balkón. Depandance B: dvoulůžkové pokoje 
bez možnosti přistýlky, balkón, sociální zařízení, dále dvoulůžkové 
pokoje s možností dvou přistýlek, ale bez balkónu, sociální zařízení.
Stravování: švédské stoly, v restauraci hotelu Laguna.

CHORVATSKO - GRAdAC

HOTEL LABINECA*** 
www.ckandante.cz

GRAdAC
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PENZION PAŠKAL

HOTEL FARAON***

Poloha a pláž: středisko Zaostrog - cca 35 km východně od Makarské, 
penzion  přímo u moře, dvě ubytovací budovy cca 30 m od pláže.
Vybavení: vlastní klimatizovaná restaurace, malý bazén se sladkou 
vodou, WIFI na terase, parkování za poplatek cca 200 - 300 m od 
domu, dle volných míst. Rozlehlé oblázkové pláže.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do  
10 let /přes den se musí složit vzhledem k místu/ a čtyřlůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, balkón, klimatizace za poplatek, 
SAT TV, fén.  Apartmány - ložnice s manželským lůžkem a jednou 
přistýlkou, v obývací kuchyni rozkládací gauč a na vyžádání se může 
přidat ještě jedna přistýlka pro dítě, takže je možno ubytovat max. 6 
osob. Klimatizace za poplatek, balkón, SAT TV, fén, kuchyňský kout. 

Poloha a pláž: středisko na poloostrově Pelješac, Tpanj dostupný po 
pevnině nebo kratší cestou trajektem z Ploče, do Ploče vede dálnice.
Velice oblíbený hotel  přímo u oblázkové pláže, s krásným pohledem 
na pohoří Biokovo. Moře místy s písčitým dnem.
Vybavení: vnitřní i venkovní restaurace, bazény, kavárna, směnárna, 
sejf na recepci. Stolní tenis, vodní sporty, aeirobic a animační progam 
v červenci a srpnu. Lehátka u bazénu zdarma. 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkónem, klimatizací, směrem  
k moři, SAT TV, fén, možnost jedné přistýlky. Rodinné pokoje pro 
4 osoby, směrem na park bez balkónu,  několik rodinných pokojů 
směrem k moři s balkónem, jedná se o dva propojené dvoulůžkové 

CHORVATSKO - ZAOSTROG

Apartmány se nacházejí v první budově A, blíž k moři, pokoje  
v budově B.
Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře výběr ze 3 - 5 menu, 
jedno jídlo vegetariánské. Vynikající kuchyně. Při ubytování v apar-
t-mánech je možné vlastní stravování.

CHORVATSKO - TRPANJ

TRPANJ

pokoje se sociálním zařízením, SAT TV, fénem, klimatizací. Možnost 
ubytování i dvou dětí zdarma.
Stravování: ALL INCLUSIVE.

ALL INCLUSIVE

BUNGALOVY KANEGRA
Poloha a pláž: Komplex se nachází 10 km od centra Umagu, v bo-
rovém lese, s výhledem na slovinský Piran. Umístění bungalovů a jejich 
vybavení přináší hostům klid a soukromí.
Pláž cca 250 m od areálu, s oddělenou částí pro psy. V blízkosti 
nudistická pláž. Restaurace, bary, sportovní zařízení, obchod,kiosky, 
diskotéka. Animační programy pro děti a dospělé v červenci a srpnu. 
Půjčovna jízdních kol.
Vybavení: Bungalovy pro 4 - 6 osob, kuchyňský kout, sociální zařízení, 
SAT TV, terasa nebo balkon. Využití trezoru a internetu na recepci za 
poplatek. Apartmán 2+2 má jednu ložnici a dvě přistýlky v kuchyni. 
Apartmán 4+1 má jednu ložnici pro 2 osoby, jeden pokoj pro 1 osobu, 
dvě lůžka v kuchyni, některé zděné apartmány mají dvě ložnice 
a jedno lůžko v kuchyni. Apartmán 4+2 má dvě ložnice se 2 lůžky 
a obývací kuchyni se 2 gauči - přistýlkami.
Stravování: vlastní . Možnost dokoupení polopenze - švédské stoly - 
ale musí čerpat všechny osoby ubytované v apartmánu.

CHORVATSKO - UMAG

HOTEL A DEPANDANCE SOL GARDEN ISTRA 

DEPANDANCE JADRAN** HOTELU ADRIATIC

www.ckandante.cz

UMAG

ZAOSTROG

HOTEL ADRIATIC** 
Poloha a pláž: 2 km od centra Umagu,  v části Punta, blízko moře  
a pláže. Pláže s betonovými platy.
Vybavení: jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, některé pokoje s balkónem. Trezor v recepci za poplatek.
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu.

Poloha a pláž: pavilony blízko hotelu Adriatic, cca 2 km od centra.
Vybavení: jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s balkónem,  
bez možnosti přistýlky. 
Stravování: polopenze - švédské stoly, v hlavní budově v hotelu Adriatic.
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HOTEL DELFIN** HOTEL MATERADA***
Poloha a pláž: Zelena Laguna, v parku, cca 5,5 km od Poreče, spojení  
s centrem zajištěno vláčkem a busem. Pláže cca 100 m od hotelu, 
vyspárované kameny, betonová mola, možnost ležet i ve stínu  
v borovicovém háji, na pláži upravená místa se slaměnými slunečníky 
a lehátky.
Vybavení: dvě klimatizované restaurace, bar, lékařská ambulance, 
kavárna, terasa, obchod se suvenýry, směnárna, kadeřnictví,  
venkovní bazén s mořskou vodou. Parkování na hotelovém parkovišti  
za poplatek.
Pokoje: jednolůžkové s balkónem, dvoulůžkové bez balkónu a bez 
možnosti přistýlky, dvoulůžkové s balkónem a s možností jedné 
přistýlky, některé pokoje s balkónem za příplatek směrem k moři /
ale vzhledem ke vzrostlým stromům nemusí být ze všech výhled na 
moře/, rodinné pokoje s balkónem. Pokoje jsou  velmi malé. Všechny 
mají vlastní sociální zařízení. 
Stravování: polopenze - švédské stoly, možnost dokoupení obědů.

Poloha a pláž: v klidném prostředí, v severní části Poreče, uprostřed 
zeleně, přímo u pláží, pláže oblázkové i kamenité, místy betonová 
mola. Vzdálenost od centra cca 4 km, spojení autobusem a také  
z blízké části Špadiči vláčkem.
Vybavení: restaurace, bar, kavárna, prodejna suvenýrů, kadeřnictví, 
ambulance, internetová kavárna, dětský koutek, tenisové kurty, 
plážový volejbal, venkovní sladkovodní bazén, sprchy a převlékací 
kabiny na plážích, půjčovna lodí a kol, v červenci a v srpnu animační 
progam. Parkování za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, balkón, sociální zařízení, 
SAT TV, fén, za příplatek chladnička.
Stravování: bohaté švédské stoly.

CHORVATSKO - POREČ PRIVÁTNÍ APARTMÁNY APARTMÁNY PICAL U HOTELU ZAGREB

Poloha a pláž: po celém středisku, nejvíce v části Dolní Špadiči 
a Horní Špadiči, také ve vilkách směrem k nemocnici. Vzdálenost od 
pláží
300 - 1 400 m,  dále v zóně B od 1 400 m od pláží - za nižší ceny. 
Doporučujeme VILU MÁRIO  v Horním  Špadiči, v klidném místě, cca  
1 200 m od moře, se zahradou, parkováním zdarma v oplocené 
zahradě, 4  apartmány ,  z toho 2 studia 2+1  a dva  apartmány 4+1 se 
2 ložnicemi a s možností přistýlky pro 5. osobu,  moderně vybavené, 
prostorné, balkóny se sedací soupravou. Majitel bydlí v blízkosti,   
v jiném objektu.
Pláže přírodní upravené, vyspárované kameny, na některým místech 
jsou mola a navezené oblázky při vstupu, někde písek při vstupu. 
Dětská hřiště, pískoviště u pláží. Možno lehnout na kameny nebo na 
trávník, také do stínu borovic.  Plážové restaurace a bary.
Vybavení: studia pro 2 osoby, apartmány pro 2 - 3 osoby s jednou 
ložnicí, apartmány pro 4 - 5 osob se 2 ložnicemi, apartmány pro 6 
osob se 3 ložnicemi, sociální zařízení, balkón nebo terasa, vybavený 
kuchyňský kout. Několik apartmánů 2+2 s jednou ložnicí a rozkláda-
cím gaučem v obývací kuchyni. Parkování u domu nebo v zahradě.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: areál cca 800 m od centra,  jednotlivé apartmány 100 
- 200 m od pláží. Pláže kamenité, oblázkové, betonová plata a mola, 
možnost ulehnout i na trávu a pod borovice, půjčování lehátek za 
poplatek. Vodní sporty, dětšká hřiště, minigolf, sprchy na pláži.
Vybavení: recepce, bazén, restaurace, bar hotelu Zagreb, vlastní 
parkoviště.
Ubytování: 110 apartmánů ve 32 středomořských vilkách posta-
vených do půlkruhu, v borovém parku. A2 - max. 4 osoby: dvoulůž-
ková ložnice, obývací kuchyně s možností 2 přistýlek za poplatek, 
koupelna, kuchyňský kout vybavený vařičem, nádobím, chladničkou. 
Terasa se zahradním nábytkem. B4 - max. 6 osob, 2 dvoulůžkové 
ložnice, ostatní vybavení stejné jako A2 - možnost 2 přistýlek za po-
platek v obývací kuchyni.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze nebo jen večeří  
v hotelu Zagreb - švédské stoly.

HOTEL ZORNA****
Poloha a pláž: v Zelené Laguně, cca 5 km od Poreče, cca 50 m od 
pláže. Pláže kamenité, oblázkové, betonová plata.
Vybavení: restaurace, bar, internetová kavárna, venkovní sladkovodní 
bazén, malý dětský bazén. V červenci a srpnu animační program.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje, některé s možností jedné přistýlky, 
klimatizace, SAT TV, fén. Trezor a chladnička na vyžádání za poplatek.
Parkování za poplatek.
Stravování: ALL INCLUSIVE.

APARTMÁNY ASTRA
Poloha a pláž: v blízkosti hotelu Delfin /cca 200 m/, v Zelené Laguně, 
v borovém háji, jednotlivé domky 50 - 150 m od pláží, pláže přírodní 
kamenné a oblázkové.
Vybavení: jednopatrové domky, v každém dva apartmány - v přízemí 
a v 1. patře,  prostorné apartmány pro 4 - 5 osob, dvě ložnice, kuchyň-
ský kout, terasa, sociální zařízení, TV, fén.
V areálu supermarket, cukrárna, kavárna, rybí restaurace, v blízkosti 
sportovní areál s tenisovými kurty, fotbalovým a volejbalovým hři-
štěm. Vodní sporty. Parkování za poplatek.
Stravování: vlastní, možnost polopenze nebo plné penze v hotelu 
Delfin - švédské stoly.

ALL INCLUSIVE

POREČ
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VILLAS RUBIN

HOTEL A DEPANDANCE VALDALISO**

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY ROVINJ, BANJOLE

PJEŠČANA UVALA, POMER, MEDULIN

Poloha a pláž: velice oblíbený a vyhledávaný areál přímo u moře, cca 
4 km od centra, spojení centrem autobusovou linkou.
Vybavení: restaurace, pizzerie, směnárna, obchod, taneční terasa, 
sportovní centrum (tenisové kurty, víceúčelová hřiště, minigolf ), půj-
čování kol, vodní sporty, venkovní bazén,  tobogán (provoz v červenci 
a srpnu), animační programy v červenci a srpnu.  Pláže kamenité,  
možno ulehnout i na trávník a do stínu stromů, místy oblázky.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje v jednoposchoďových zděných bu-
dovách, možnost jedné přistýlky - rozkládací křeslo, sociální zařízení, 
SAT TV, terasa nebo balkón se zahradním nábytkem.  Děti na přistýlce 
dle věku zcela zdarma nebo za výhodnou cenu. V areálu jsou k dispo-
zici rovněž apartmány, podrobnější informace na www.ckandante.cz. 
Stravování: polopenze - bohaté švédské stoly.

Poloha a pláž: v zalesněné části poloostrova, cca 4,5 km od centra 
Rovinje, dlouhá pláž, kamenná, upravená oblázková, místy písčitá,
pozvolný vstup do moře, vhodné pro děti i neplavce.
Vybavení: restaurace, směnárna, minimarket, tenisové kurty, stolní 
tenis, víceúčelová hřiště, plážová odbíjená, potápěčské centrum, 
fitness, kulečník. Hlavní hotelová budova blíž k moři, za ní depandan-
ce.
Pokoje: v hotelu: standard s balkónem a směrem do parku, nelze při-
stýlka. Superior s balkónem a s možností přistýlky, směrem do parku 
i k moři /ale bez výhledu na moře vzhledem ke vzrostlým stromům/.  
V depandanci: superior s balkónem a s možností přistýlky, ostatní 
pokoje dvoulůžkové s balkónem a dvoulůžkové bez balkónu, oba 
typy bez možnosti přistýlky, dále rodinné pokoje bez balkónu, 
s možností dvou přistýlek.
Stravování: polopenze, bohaté švédské stoly.

Poloha a pláž: moderní střediska s překrásnými plážemi, v Rovinji 
ubytování cca 4 km od centra a ve vzdálenosti 300 - 500 m od moře, 
v ostatních střediscích ve vzdálenosti 100 - 600 m od moře.  Pláže 
oblázkové, místy písčité, kamenné a místy s betonovými moly, s po-
zvolným vstupem. Vhodné i pro potápění.
Vybavení: studia pro 2 osoby s možností přistýlky, apartmány pro  
4 osoby s jednou ložnicí a přistýlkami v kuchyni, apartmány trilo 4 se 

CHORVATSKO - ROVINJ

dvěma ložnicemi a s možností 1 přistýlky pro 5. osobu, apartmány 
pro 6 osob se třemi ložnicemi s možností 1 přistýlky pro 7. osobu, 
apartmány pro 8 osob se 4 ložnicemi. Všechny apartmány mají 
balkón nebo terasu, možnost parkování vozidla u domu nebo v těsné 
blízkosti, vybavený kuchyňský kout nádobím, vařičem a chladničkou, 
sociální zařízení.
Stravování: vlastní, v Rovinji ve vile Romantika možnost polopenze 
nebo jen večeří.

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

CHORVATSKO - OSTROV KRK - BAŠKA 

VILLE CORINTHIA,  HOTEL CORINTHIA BAŠKA

www.ckandante.cz

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
Poloha a pláž: po celém středisku,  20 -450 m od pláží, pláže písečné, 
oblázkové a kamenité.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, s možností přistýlky, cenově roz-
lišené podle počtu ložnic a lůžek, takže např. pro 4 osoby je levnější 
apartmán s jednou ložnicí a dvěma lůžky v kuchyni než apartmány 
se 2 samostatnými ložnicemi a obývací kuchyní. Specifikace v ceníku. 
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasu, 
kuchyňský kout vybavený vařičem, nádobím, sporákem. Parkování 
v zahradě nebo u domu.
Stravování: vlastní.

Malé oblíbené letovisko v severovýchodní části ostrova Krk, naproti crikvenické riviéře, vhodné zejména pro rodinnou rekreaci. V klidných 
zátokách jsou písčité pláže, v Klimnu, vzdáleném cca 8 km od Šila, jsou mělké pláže s léčivým pískem a bahnem.

CHORVATSKO - OSTROV KRK - ŠILO

Poloha a pláž: po celém nejnavštěvovanějším turistickém centru na 
Krku, v jihovýchodní části ostrova. Baška je obklopena pohořím a má 
překrásnou dlouhou písečnou a oblázkovou pláž. Na krajích města se 
nacházejí malé přírodní pláže. Apartmány jsou ve vzdálenosti 
50 - 500 m od pláží.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, vybavená kuchyně, balkón nebo 
terasa, většina apartmánů s klimatizací  za příplatek.
Apartmány no name, za příplatek konkrétní vily, viz ceník. Studia pro 
2 osoby, apartmány s jednou ložnicí pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky. 
Apartmány bilo 4 s jednou ložnicí, trilo 4 se 2 ložnicemi. Apartmány 
pro 6 osob mohou být se 2 ložnicemi a se 2 přistýlkami v obývací 
kuchyni nebo se 3 ložnicemi a samostatnou obývací kuchyní.
Stravování: vlastní.

ROVINJ

KRK  
- BAŠKA

KRK  
- ŠILO
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

Crikvenica je oblíbené lázeňské místo a patří k nejvýznamnějším centrům cestovního ruchu v Chorvatsku, s výbornými klimatickými podmínkami, 
blahodárně působícími na zdraví člověka. Mořskou vodou se zde léčí astma, bronchitida a revmatismus. Dlouhé oblázkové pláže jsou vhodné pro 
děti, neplavce, ale zároveň jsou zde místa vhodná i k potápění.  Pláže zde byly oceněny Modrou vlajkou čistoty pláží.

Poloha a pláž: po celém středisku, ve vzdálenosti 50 - 500 m od pláží. 
Pláže jsou oblázkové a písečné.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob mají vybavenou kuchyni (nádobí, 
chladnička, vařič), balkón nebo terasu, sociální zařízení. Parkování  
u domu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - CRIKVENICA

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
Poloha a pláž: 10 - 400 m od pláží, střediska: BARBAT, BANJOL, PALIT, 
S. DRAGA, KAMPOR. Pláže přírodní, kamenné, místy oblázkové, někde 
betonová mola.
Vybavení: apartmány no name pro 2 - 6 osob, konkrétní vily za 
příplatek.
Stravování: vlastní.

Hornatý ostrov, oblíbený mezi jachtaři a naturisty. Spojení s pevninou trajektem z Mišnjaku do Jablonace. Z Rabu v červenci a srpnu trajektové 
spojení s Krkem - trasa Lopar - Baška.  

CHORVATSKO - OSTROV RAB

HOTEL AD TURES, PAVILONY AD TURES, 

PAVILONY A BUNGALOVY KAJČAK DRAMALJ,

HOTEL A PAVILONY SLAVEN SELCE,

HOTEL OMORIKA, HOTEL ZAGREB

www.ckandante.cz

RAB

HOTEL THE VIEW *****

Město uprostřed Kvarnerského zálivu, vyhledávané turistické středisko s mnoha hotely, apartmánovými domy, obchody a promenádami, 
resturacemi, s možností sportovních aktivit.

Poloha a pláž: luxusní areál NOVI SPA HOTELS RESORT leží na kraji 
města, přímo u moře. Pláže jsou oblázkové i betonové, s možností půj-
čování lehátek a slunečníků,v některých sezónách zdarma, v hloavní 
sezóně v červenci a srpnu za poplatek.  Domácí zvířata nejsou 
povolena. Dva tenisové kurty s antukou, dva tenisové kurty s umělou 
trávou, fotbalové hřiště. Transfery. Autobpůjčovna. Plážový voljebal 
a půjčování motorových člunů.
Vybavení: hotel s venkovním bazénem, SPA centrem - vnitřní bazén, 
fitness, masáže... Apartmány v hotelu v samostatné nabídce.
Pokoje: Standard - 28 m2, dvě lůžka, moderní nábytek, koupelna 
s vanou, klimatizace, TV, psací stůl, internet, minibar, kávovar, elektro-
nický sejf, fén. Junior suite - cca 40-50 m2, ložnice se 2 lůžky a te-
levizorem, obývák s televizorem, kávovar, balkón na mořskou stranu 
nebo terasa, moderní nábytek, koupelna s vanou a samostatnou 
sprchou, klimatizace, psací stůl, internet, minibar, elektronický sejf, 
fén. Superior suite - ložnice s dvojlůžkem, televizor, stůl, koupelna se 
sprchou, obývák s vlastní koupelnou a vanou, televizor i v obýváku, 
psací stůl, gauč, kávovar, malý balkón na mořskou stranu, moderní 
nábytek, klimatizace, internet, minibar, elektronický sejf, fén. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení večeří.

CHORVATSKO - NOVI VINOdOLSKI 

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY NOVI VINODOLSKI

HOTEL A DEPANDANCE LIŠANJ

www.orientacnibeh.cz
www.czech5days.ic.cz

www.ckandante.cz

CRIKVENICA

NOVI
VINOdOLSKI

OK ANdANTE - ORIENTAČNÍ BĚH
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HOTEL FIRENZE**

HOTEL INTERNATIONAL**

HOTEL BOLIVAR ***

Jesolo je jedním z velkých, rušných letovisek na jadranském pobřeží Itálie, vzdálené 21 km od Benátek, s nepřeberným množstvím zábavy a atrakcí: 
rozlehlý AQUAPARK, lunapark, diskotéky, kavárny, restaurace, obchody, promenády, sportovní areály, pláže v délce 15 km - písečné, s pozvolným 
vstupem. Výlety: Benátky, Lago di Garda, Padova, San Marino, atd.

Poloha a pláž: 50 od pláže.
Vybavení: příjemný rodinný hotel, restaurace, bar, výtah, parkování 
300 m od hotelu. Plážový servis.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení,  za 
příplatek balkón /omezený počet pokojů/.
Stravování: snídaně bufet, večeře servírovaná - výběr z menu.

Poloha a pláž: 40 m od pláže, v západní části Jesola, nedaleko nákupní 
hlavní třídy a náměstí Marina. Plážový servis.
Vybavení: restaurace, pivnice.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení SAT 
TV, fén, trezor, za příplatek pokoj s balkónem.
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr z menu a salátový bufet.

Poloha a pláž: 100 m od pláže.
Vybavení: Bazén, restaurace, výtah, parkoviště. Plážový servis.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení,  
balkón, fén, SAT TV, minibar.
Stravování: snídaně bufet, večeře servírovaná - výběr z menu.

ITÁLIE - JESOLO
JESOLO

HOTELY REX, LE SOLEIL, MIAMI, ALDEBARAN,

KENNEDY, JADRAN, EDDY, CHRISTIAN, TOKIO

www.ckandante.cz

APARTMÁNY LA POSTA

APARTMÁNY DE CONTI

APARTMÁNY IL PANFILO

VILLAGIO MARINA
Poloha a pláž: v centrální části Jesola, mezi Piazza Brescia a Piazza 
Trieste, cca 400 m od písečné pláže.
Vybavení: vlastní parkoviště, zahrada, bazén.
Pokoje: TYP 2 pro 2 - 4 osoby: dvoulůžková ložnice, obývací kuchyně 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení. V přízemí, malá 
předzahrádka. TYP 3 pro 3 - 6 osob: dvoupodlažní apartmán,  ložnice 
se dvěma lůžky, sociální zařízení, obývací kuchyně s gaučem pro 1 
osobu, balkón, úzké schodiště z kuchyně - v podkroví dvoulůžková 
ložnice  a přistýlka,  sociálním zařízení.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: 200 m od moře, blízko Piazza Milano a Piazza Torino.
Vybavení apartmánů: TV, sejf, parkoviště. 
Apartmán typ 2: bilo, pro 2 - 4 osoby, jedna ložnice se 2 lůžky, ku-
chyně s rozkládacím gaučem, koupelna, balkón. Apartmán typ 2 pro 
4 osoby: ložnice se 2 lůžky a palandou - všichni v jednom pokoji,ku-
chyně, koupelna, balkon. Apartmán typ 3: trilo, pro 4 - 6 osob, jedna 
ložnice s dvoulůžkem a jednou přistýlkou, jedna ložnice se dvěma 
lůžky, kuchyně s rozkládacím gaučem, koupelna, balkon.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: Rezidence se náchází v Jesolu, PŘÍMO NA PLÁŽI, blízko 
náměstí Piazza Torino.
Vybavení apartmánů: K dispozici je venkovní bazén, parkoviště.  
Apartmány typ 3 pro 4 - 6 osob. Typ 3 - ložnice s manželským lůžkem 
a jedním lůžkem, druhá ložnice se 2 oddělenými lůžky, kuchyně  
s gaučem pro 1 osobu, koupelna, balkónu směr ulice. Kuchyňský kout 
s vařičem a základním nádobím, chladnička.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: areál 50 m od pláže.
Vybavení apartmánů: klimatizace, SAT TV, internet, ložní prádlo, sejf, 
kuchyňský kout s chladničkou a vařičem. Apartmán pro 4 - 6 osob 
má k dispozici 1 parkovací místo a 1 plážový servis, pro 7 - 8 osob 2 
parkovací místa a 2 plážové servisy.
Jednotlivé vily v areálu: ROSA typ A, 3 pokoje, max. 7 osob. Rosa typ 
B, 1 pokoj, max. 4 osoby. Bianca typ A, 3 pokoje, max. 7 osob. Azzurra 
typ A, 3 pokoje, max. 8 osob. Gialla typ A, 2 pokoje, max. 6 osob. Gialla 
typ B, 1 pokoj, max. 4 osoby.
Stravování: vlastní.

APARTMÁNY V JESOLU
DE CONTI, IL PANFILIO, POSSAGNO, ROMEO,

PROGRESSO, SEMIRAMIS, BALI, MADRID a další

www.ckandante.cz

OSTATNÍ STŘEDISKA V ITÁLII /GRADO, MONFALCONE, CAORLE, BIBIONE, LIGNANO,  

ROSOLONA MARE,RIMINNI, CATTOLICA, CERVIA, CESENATICO, SAN BENEDETTO   

a další: HOTELY A APARTMÁNY  na www.ckandante.cz
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Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude
s cestovním pojištěním UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění
 Bohaté asistenčmí služby
 Jednoduché sjednání
 Nepřetržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

RESIDENCE ANTARES s bazénem

RESIDENCE LA PIGNA s bazénem

Jedno z nejvyhledávanějších letovisek v severní Itálii, a to nejen pro své dlouhé písečné pláže. Skládá se ze tří částí, kterými jsou Sabbiadoro, Pineta 
a Riviera. Centrum zábavy, módních obchodů, restaurací a kavárniček lákajících k posezení je Sabbiadoro. V Lignanu můžete navštívit zábavní 
centrum, aquapark a ZOO. 

ITÁLIE - LIGNANO

Rosolina Mare je klidné letovisko, které se nachází v regionu Veneto a leží 75 km jižně od Benátek. Má široké pláže a pzvolný vstup do moře. Vedle 
odpočinku nabízí i mnoho atraktivních místo pro milovníky turistiky. Zejména rodinám s dětmi doporučujeme navštívit blízký aquapark, ZOO  
a botanickou zahradu. 

zprostředkovává pojištění léčebných 

výloh a storna u pojišťovny UNIQA:  

29,- Kč/osoba/den.

ITÁLIE - ROSOLINA MARE

LIGNANO

ROSOLINA 
MARE

Poloha a pláž: moderní rezidence v zahradě s bazénem, 200 m od 
pláže, v blízkosti centra letoviska Lignano Sabbiadoro. 
Vybavení apartmánu: apartmány prostorné, pohodlně vybavené, 
velký baklón, vybavený kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC, 
TV, klimatizace (za příplatek). Dále bazén, zahrada, výtah, parkoviště. 
Bilo pro 5 osob: ložnice s manželským lůžkem a obytná místnost  
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, případně 1 lůžko.
Trilo pro 6 osob: dvě ložnice se 2 lůžky (v jedné ložnici je většinou 

Poloha a pláž: v centru letoviska Rosolina Mare, 400 m od pís. pláže. 
Vybavení apartmánu: apartmány jsou situované ve dvou budovách, 
které mají společný bazén. Všechny apartmány mají vybavené ku-
chyňské kouty, koupelnu a WC, balkón. Bazén - otevřeno od června 
do začátku září, dle rozhodnutí italské agentury (v čase 12:30 - 15:00 
hod. je bazén zavřený). Bar a cukrárna v rezidenci, parkoviště (1 par-
kovací místo na apartmán). Mono pro 2 osoby - 1 místnost s rozkláda-
cím gaučem. Bilo pro 4 osoby - obývací pokoj s rozkládacím gaučem, 
ložnice s manželskou postelí. Trilo pro 6-8 osob - obývací pokoj s roz-

kládacím gaučem, ložnice s manželskou postelí a ložnice se 2 lůžky 
nebo palandou, eventuelně v kažné ložnici 3 lůžka. 
Stravování: vlastní.

palanda) a obytná místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby. Trilo 
má 2 koupelny.
Stravování: vlastní.
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