Z RADIEM VESELJAK NA KORČULO
4 x ALL INCLUSIVE + AVTOBUSNI PREVOZ + BOGAT ANIMACIJSKI PROGRAM + GLASBA VSAK VEČER + ...

hotel ADRIA 3*
LOKACIJA: v mirnem okolju zaliva Plitvine, 2500 m od centra mesta Vela Luka.
PLAŽA: 10 m, prodnata, delno betonirana plaža, možnost najema
ležalnikov in senčnikov proti doplačilu.
BAZEN: zunanji bazen s sladko vodo v velikosti 120 m2, senčniki in
ležalniki do zasedbe mest.
STORITEV: ALL INCLUSIVE (samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo s solatnim bifejem, *
pijačo pri obrokih ( brezalkoholne pijače, lokalno pivo, lokalno
vino), * uporabo zunanjega bazena *pijačo v baru od 10.30
do 22.00 (brezalkoholne pijače, vino, pivo, domače žgane
pijače).
KLIMATIZIRANO: da.
INTERNET: Wi-Fi v sobah in internetni kotiček na recepciji proti
doplačilu.
PARKIRIŠČE: brezplačno.
OSTALO: restavracija, aperitiv bar, menjalnica, namizni tenis, 2 teniški igrišči, igrišče za odbojko na pesku, otroško igrišče. Trikrat tedensko
živa glasba na terasi.
TRAJEKTNA POVEZAVA: Orebić/Dominče, 20 minut.
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HOTEL JE NA
OBALI

ALL INCLUSIVE

(podrobnosti najdete v opisu hotela)

ORGANIZACIJA
REKREATIVNIH IN
DRUŽABNIH IGER

HOTEL ADRIA

• 4 x ALL INCLUSIVE v hotelu ADRIA 3* v sobi 1/2
TWC P
• prevoz z avtobusom turistične kategorije z
vključenimi cestninami (hd, klima, WC, video)
• pozdravno pijačo
• 1 x dalmatinska večerja in nastop
dalmatinske klape
• vsak večer glasba
• bogat animacijski program (ekipa RELAX
TURIZEM in ekipa RADIO VESELJAK)
• program obiranja oljk
• »maslinarska marenda«
• ogled oljarne in degustacija oljčnih olj
• organizacijo in izvedbo programa

HOTEL ADRIA

DALMATINSKA KLAPA

OBIRANJE OLJK

249 eur

ORGANIZIRAN
PREVOZ

Paketna cena 249 € vključuje:

DOPLAČILA: turistična taksa 1,10 eur po odrasli osebi na dan,
za otroke od 12. do 18. leta 0,55 eur po otroku na dan. Doplačilo
za sobo BM je 10 eur. Za posredovanje 18   eur na prijavnico
(voucher). Za zavarovanje odpovedi potovanja (riziko odpovedi) doplačilo 5% na paketno ceno.
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HOTEL ADRIA

PROGRAM
OBIRANJA OLJK

