
Kúpa a predaj
- sprostredkujeme kúpu nehnuteľnosti v Chorvátsku pre fyzické aj právnické osoby
- poradenstvo pri zakladaní firmy v Chorvátsku

Property management service pre majiteľov nehnuteľností na Makarskej riviére:
- legislatívne náležitosti prevádzky a správy nehnuteľností,
- kategorizácia a prenájom nehnuteľností počas sezóny,
- údržba a servis nehnuteľností.

Podrobné popisy poznávacích zájazdov, všetky informácie o výletoch, krajine, doprave, poistení 
a ostatné kapacity, iné strediská a destinácie máme k dispozícii na našej internetovej stránke

www.more.sk



2  |  CHORVÁTSKO 2015  |  www.more.sk

Vážení klienti, milí priatelia,
v prvom rade nám dovoľte poďako vať 

sa Vám všetkým klientom, ktorí už 
niekoľko rokov využívate naše služby, 

ako aj tým, ktorí svoju dovolenku strávili 
po prvýkrát práve s nami a hlavne 
za dôveru, ktorú nám touto cestou 

prejavujete. Už 15 rokov ponúkame 
a špecializujeme sa na jednu 

z najobľúbenejších destinácií pre  
Slovákov, a to je Chorvátsko – Makarská 

riviéra, stredisko Tučepi, v ktorom 
prevádzkujeme našu chorvátsku 

pobočku, kde poskytujeme komplet 
servis na predaj apartmánov, výletov, 
transferov, prenájom lodí, bicyklov, 

motoriek a áut. 
Určite je potešiteľné, že mnohé ceny sa 
v porovnaní s minulým rokom nezvýšili, 

kombináciou zliav a akcií môžete 
dosiahnuť zaujímavú cenu, alebo si 

vybrať hotel, kde budú mať Vaše deti 
pobyt zadarmo. Pre klientov, ktorí by 
chceli navštíviť inú časť Chorvátska 
alebo inú destináciu sme pripravili 

aj ďalšie strediská a krajiny – ponuka 
týchto domov, apartmánov a hotelov je 
uvedená na našej internetovej stránke 

www.more.sk.  
Veríme, že Vám aj tento rok pomôžeme 

pri výbere dovolenky a splníme Vám sny. 
Želáme krásnu dovolenku plnú 

zážitkov, veľa slniečka a dobrú náladu.
kolektív More s.r.o.

Vysvetlivky k cenám 
1/2 – 2-lôžková izba, 1/3 – 3-lôžková izba, 1/2 B – 2-lôžková izba  
s balkónom. 
1/2 BP – 2-lôžková izba s balkónom orientovaná do parku alebo  
do letoviska.
1/2 BH – 2-lôžková izba s balkónom orientovaná na hory.
1/2 BM, BMS - 2-lôžková izba s balkónom orientovaná na morskú stranu.
Špecifikácia označuje orientáciu izieb, výhľad môže byť obmedzený 
vegetáciou alebo susediacou zástavbou.
1/2+1 – 2-lôžková izba s možnosťou jednej prístelky.
1/2+2 – 2-lôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek alebo rodinná izba
AP/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – apartmán – ubytovacie zariadenie s kuchyňou ale-
bo kuchynským kútom, kúpeľňou, jednou alebo viacerými spálňami. Číslo 
uvádza maximálny počet osôb, ktoré je možné v apartmáne ubytovať,  
v niektorých apartmánoch je možnosť prístelky (+1) alebo 2 prísteliek 
(+2). 
ST/2,3 alebo mono– apartmán typu štúdio, kuchynská časť a spálňa sú 
v jednej miestnosti. Apartmán bilo má 2 miestnosti a kúpeľňu, apartmán 
typu trilo má 3 miestnosti a kúpeľňu, apartmán typu quadro má 4 miest-
nosti a kúpeľňu.

Základné ceny za apartmány sú uvedené za celý apartmán na 7 nocí, 
t.j. za ubytovanie všetkých osôb podľa typu apartmánu podľa jednot-
livých sezónnych období. Cena za celý apartmán sa platí aj v prípade, 
ak sa v apartmáne ubytuje menej osôb, než je počet lôžok v apartmáne.  
V apartmáne nie je možné ubytovať viac osôb, než pre ktoré je apartmán 
určený. Cena za dodatočnú prístelku sa účtuje v prípade, ak je prístelka 
obsadená. Príplatky sa počítajú podľa špecifikácie uvedenej pod jednot-
livými cenovými tabuľkami.

ZĽAVY 
– označené ako

15 % + 2 % + 2% do 31. 1. 2015
12 % + 2 % + 2% do 28. 2. 2015
10 % + 2 % + 2% do 31. 3. 2015
 

 základná zľava (15%, 12%, 10%) sa poskytuje pri zaplatení zálohy 50 %  
 z ceny zájazdu.
 dodatočnú zľavu + 2 %  Vám poskytneme pri zaplatení celej ceny zájazdu  
 do termínu platnosti zľavy.
 vernostnú zľavu + 2%  poskytneme klientom, ktorí už s nami cestovali. 

UPOZORNENIE
 zľavy sa poskytujú zo základnej ceny pobytu za dospelú osobu, alebo  
 z ceny apartmánu, nevzťahujú sa na príplatky – prístelky, pobytové taxy,  

 polpenziu, plnú penziu, cestovné poistenie, dopravu  a ďalšie príplatky.
 nie je možné kombinovať rôzne druhy zliav, s výnimkou prípadov výslovne  
 uvedených pri jednotlivých ubytovacích zariadeniach, poskytneme Vám  

 vždy tú najvýhodnejšiu.

CENY A TERMÍNY POBYTOV A DOPRAVY
Základné ceny pobytov v ponukovom liste CK MORE 2015 sú uvedené pri 
hoteloch na osobu, pri apartmánoch za apartmán bez dopravy.  Pobyty nie 
sú viazané na niektorý druh dopravy, v katalógu sú pri každom ubytovacom 
zariadení uvedené termíny a ceny pobytov na 7 nocí, t.j. 8 dní bez dopravy, 
v niektorých prípadoch uvádzame cenu za 1 noc. Pobyt môžete absolvovať 
individuálne vlastnou dopravou alebo autobusom. Pri autobusovej doprave 
sa k cene pobytu pripočítava cena dopravy. 

Gajac

Split

Brela
Makarska

Tuče
pi

Podgora

BristPokrivenik

 Firstminute
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Obojsmerná 
doprava

Jednosmerná 
doprava

Obojsmerná
miestenka

Jednosmerná
miestenka

Spojenie
dvoch turnusov

Doprava
bez pobytu

Splitsko – Omišská 
a Makarská riviéra

96 € 69 € +5 € +2,50 € +20 € +15 €

Cena dopravy zahŕňa: dopravu autobusom (klimatizácia, video, bufet, DPH). 
Obojsmerná doprava v rozpätí dlhšom ako sú dvojtýždňové turnusy sa počíta ako 2 x jednosmerná doprava.
Do autobusu sa povoľuje pre 1 cestujúceho jedna batožina do 15 kg do batožinového priestoru autobusu.
Pri storne dopravy platia Všeobecné zmluvné podmienky  MORE s.r.o.

Príplatky za výstupné miesta HR: Makarska, Podgora 5 €, Igrane, Živogošče 10 €, 
Drveník, Zaostrog 20 €, Gradac, Brist 25 €.
Príplatky za nástupné miesta SR (na vyžiadanie): Banská Bystrica, Zvolen, 
Martin, Ružomberok, L. Mikuláš 14 € lŽilina, Ilava, Považská Bystrica, Dubnica n/V, 
Žiar n/Hr. 10 € lTrnava, Nitra, Trenčín, N. Mesto n/V, Piešťany 6 €. 

Trasa autobusovej dopravy  MAKARSKÁ RIVIÉRA
I. Bratislava – Rajka – Szombathely – Lendava – Mursko Središče – Záhreb – Šestanovac  
– Brela – Baška Voda - (Zagvozd) – Makarska – Tučepi.

II. Bratislava – Rajka – Szombathely - Lendava – Mursko Središče – Zahreb – Split – Omiš 
– Brela – Baška Voda – Makarska – Tučepi.

Autobus na Makarskú riviéru dopravuje klientov pred kanceláriu našej 
pobočky v Tučepi a na tom istom mieste ich aj vyzdvihne pri spiatočnej 
ceste. Vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu počas sezóny 
sa rozvoz do ubytovacích zariadení, ktoré nie sú priamo na trase au-
tobusovej dopravy, vykonáva operatívne mikrobusom. V oblasti Omišu 
a Brely je výstup a nástup z autobusu možný iba na hlavnej magistrále.
 

Ak cestujete vlastným autom do letovísk Dalmácie, môžete využiť 
príležitosť navštíviť národný park  PLITVICKÉ JAZERÁ. Ponúkame Vám 
možnosť zabezpečiť TRANZITNÉ UBYTOVANIE v tejto oblasti v de-
dinkách Grabovac, Korenica, Rakovica, Jezerce.
Orientačné ceny ubytovania na osobu a noc s raňajkami: hotely  
60 – 90 € podľa termínu a konkrétneho hotela, súkromie 20– 35 € podľa 
termínu a kategórie. 

TRANSFERY Z LETISKA SPLIT Obojsmerný 1-3 os. Jednosmerný 1-3 os. Obojsmerný 4-15 os. Jednosmerný 4-15 os.

Podstrana-Krilo Jesenice-Omiš 35 € 25 € 32 € 19 €
Pisak – Brela – Baška Voda 40 € 30 € 37 € 26 €

Promajna – Bratuš – Makarska-Tučepi 50 € 35 € 45 € 30 €
Podgora -Drašnice –Igrane –Živogošče 55 € 40 € 50 € 38 €
Drvenik – Zaostrog - Podaca – Gradac 70 € 50 € 65 € 42 €

Cena platí pre dospelú osobu  rovnako aj pre dieťa. Pre skupinu viac ako 15 osôb sa cena kalkuluje individuálne.

STRAVOVANIE V REŠTAURÁCIACH V TUČEPI

Reštaurácia polpenzia večera
MARÍNA – centrum

– raňajky kontinentálne, 
večera výber z menu

13,5 € 8,5 €

TENIS – západ
– raňajky formou bufetu, 

večera výber z menu

14 € 8,5 €

MIMÓZA –vedľa  htl. ALGA
– raňajky formou bufetu, večere

výber z menu, šaláty formou bufetu

16 € 11,50 €

ALGA 4*/ AFRODITA 4*
– raňajky a večere formou bufetu

22 € 13,50 €

Cena platí pre osobu od 10 rokov, dieťa od 2 do 10 rokov zľava 40 %.  

Vysvetlivky k niektorým piktogramom:

klimatizácia parkovisko pes pláž Wi-Fi animácie bazén gril záhrada
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BRELA – prvé letovisko Makarskej ri-
viéry pri príchode od novopo stavenej diaľ -
nice. Je jedno z naj ma lebnejších na celej 
riviére, známe svojimi hustý mi borovico-
vými le síkmi pozdĺž krás  nych štrkových 
pláži a strmými útes mi pohoria Bio kovo, 
ktoré miestami ako by vyrastali priamo  
z morskej hladiny. Skal  natý útes porastený 
borovicami up  rostred zátoky, kú sok od pláže 
je jedným z najfotografovanej ších miest Chor-
vátska. Výnimočná prírodná panoráma v kombinácii 

s do bre vybaveným centrom s množstvom kaviarní a reštau  rácií, butikov  
a ubytovaním v hoteloch vysokej úrovne radí Brelu k najvyhľadáva nejším 
letoviskám.

SPLIT – centrum strednej Dal-
mácie, vďaka polohe a dopravnej 
infraštruktúre je dobre dostupný po 
mori, po súši aj vzdušnou cestou. Je 
východiskom do letovísk na pevnine 
a na početných ostrovoch strednej 

Dalmácie a dejiskom významných kul-
túrnych a spoločenských udalostí. V ob-

lasti Split a Soline sú archeologické náleziská 
už z neolitického obdobia, v 3. storočí n.l. si rímsky 

cisár Dioklecián vybral Split za svoje sídlo a postavil tu palác, ktorý je dnes 
na zozname UNESCO a je najväčším turistickým lákadlom Splitu. Pri jeho 
1700-ročných múroch pulzuje ruch moderného mesta. 

MAKARSKA centrum, najrušnej-
šie a najväčšie stredisko riviéry na úpätí po-
horia Biokovo, takmer priamo pod jedným  
z najvyšším vrchov – Vošac (1425 m n.m.).  
V prírodnom prístave medzi polostrovmi Ose-
java a Sv. Petar je staré centrum s typickou dal-
matínskou architektúrou a dlhou promenádou 
s množstvom kaviarní a reštaurácií. Kostol sv. 
Marka zo 17. st. na hlavnom námestí – Kačičev trg, 
ukrýva hodnotné umelecké diela, vo františ kán skom 
kláštore zo 16. storočia je knižnica, mú zeum s jednou z naj-
bohatších zbierok mušlí a zbierka barokového maliarstva.

TUČEPI – patrí k najobľúbenej-
ším dovolenkovým cieľom najmä vďaka 

jednej z najkrajších a najdlhších pláží  
v Chorvátsku - štrková 3,5 km dlhá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora je le-
movaná pásom píniových stromov, ktoré 
vo svojom tieni v horúcich letných dňoch 
poskytujú príjemné osvieženie. Pláž je 

vybavená kabínami aj sprchami, prenajať 
si môžete ležadlá a slnečníky a do sýtosti 

sa vyblázniť na vodných atrakciách - bicykle, 
banány, kolesá, parasailing, ale aj skútre a moto-

rové člny. Centrum Makarskej riviéry je vzdialené 3 km na západ.

BRIST – učupený medzi morom a pohorím Biokovo, jedno  
z najjužnejších letovísk Makarskej riviéry, 40 km od Makarskej, je po-

menovaný po typickej rastline tejto oblasti brijest - brest.  
V starej osade v kostole sv. Margarity z 15 . storočia 

sú náhrobné dosky rodiny Kačić. V jednom z ka-
menných domov sa podľa ústneho podania na-
rodil Andrija Kačić Miošič, jeden z najväčších 
dalmatínskych básnikov. Významný chorvát-
sky maliar Mladen Veža je tiež rodák z Bristu. 
Scenériu letoviska dotvárajú olivovníkové háje 
obklopujúce zátoku so štrkovou plážou, vyvie-

rajú tu aj početné sladkovodné pramene. Na 
svoje si tu prídu milovníci pešej turistiky a obdivo-

vatelia prírody.

Ostrov HVAR sa nachádza me-
dzi polostrovom Pelješac a ostrovom Brač 
a patrí k najslnečnejším miestam Jadranu. 
Svedčí o tom bohatá vegetácia, levandu-
ľové a rozmarínové polia, olivové háje, 
cyprusy, oleandre, vinič, pomarančovníky 
a citrónovníky. Členité pobrežie a roman-
tické zátoky sú výborným miestom pre 
tých, ktorí majú radi dovolenku na tichých 
miestach. Starobylé mesto Hvar s bohatou histó-
riou na západnej strane ostrova ví ta návštevníkov 
rušnou prístavnou promenádou lemovanou palmovou alejou a monumentálnym 
700-ročným opevnením s pevnosťou priamo nad centrom. Hlavnému ná mestiu 
dominuje katedrála sv. Štefana so zvonicou zo 17. sto ročia, mestské divad-
lo je najstaršie v strednej Európe. Modrá zátoka lemovaná krásnymi plážami, 

zeleňou píniových a olivových hájov a vinohradov dokresľuje príťažlivú 
scenériu historického mestečka. Jelsa na severnom pobreží ostrova 

oproti známej pláži Zlatni rat na ostrove Brač. Je zároveň vý chodiskom 
pre výjazdy do málo osídlenej východnej časti ostrova. Na polceste 
medzi Jelsou a Sučurajom sa nachádza jedna z najkrajších zátok 
ostrova - Pokrivenik s úchvatným výhľadom na ostrov Brač a pevninu  
lemovanú pohorím Biokovo. Je to iIdeálne miesto na strávenie po-
kojnej dovolenky v čistej, nedotknutej prírode. Trajektové spojenie  

s pevninou Split-Stari Grad, Split-Hvar a Dr venik-Sučuraj.

STARÉ TUČEPI pod Biokovom 
Nad strediskom Tučepi, v stráňach pod skal natými vrchmi Biokova je me    dzi 
olivovníkmi skrytých niekoľko osád, dediniek, vodných pra me ňov a kos to-
líkov pospájaných kamennými chodníkmi. Cesty sú vyznačené tu ris tickými 
značkami. Kamenné domčeky sú opuste né, ale aj obývané a všetky majú  
neopakovateľnú atmos féru. Ak natrafíte na miestneho obyvateľa  
a bude te mať šťastie, možno Vás pohostí rakiou a fi gami 
a porozpráva Vám o miestnych zvykoch a tradíciách. 

PAG   najdlhší ostrov Chorvátska, pohľadu z pevniny sa otvára neho-
s tinné pobrežie s holými kopcami pripomínajúcimi mesačnú krajinu, na 
zá padnej strane však bohatá zeleň lemuje kamenisté štrkové a pieskové 
pláže. Na známu pláž Zrče prichádzajú hostia z celého ostrova aj pev-
niny, zábava a šport tu pulzuje 24 hodín denne. Typickými produktami sú 
tradičný pažský ovčí syr a pažská krajka. Hlavným mestom ostrova je Pag 
s historickým jadrom s katedrálou, kostolom Sv. Margity a stredovekými 
hradbami, v meste a okolí sú pláže z hrubého piesku a štrku. Spojenie  
s pevninou trajektom Prizna -Žigljan alebo mostom od Zadaru. Turistické 
stredisko GAJAC bolo založené pred 80. rokmi, umiestnené v prekrásnej 
zátoke. Blízka Novalija je vzdialená cca 5 km a známa pláž Zrče, vďaka 

kto rej sa stredisko Gajac stalo atraktívnej-
šie a vyhľadávanejšie  cca 2 km. ZRČE 

-diskotékový raj na ostrove Pag dostal 
prezývku chorvátska Ibiza. Ohlušujú-
ca hudba sa na vás valí zo všetkých 
strán. Na pláži Zrče totiž nájdete 
štyri diskotékové kluby, kde sa tan-
cuje nonstop - vo dne aj v noci. Na-
jväčším a asi aj naja traktívnejším je 
Aquarius, Cocomoclub je najmenší  

a na výber máte ešte Kalypso a Papa-
yu. Predbiehajú sa v rôznych akciách, 

koncertoch, súťažiach. 

PODGORA sa nachádza len 7 km ju-
hovýchodne od Makarskej, pod horským masí-
vom Biokovo, pozdĺž úzkych pláží z jemného 
štrku, po norených do bujnej mediteránskej vege-
tácie. Bývalá stará  rybárska osada je dnes prí-
jemné turistické letovisko, ideálne na prežitie rod-
innej dovolenky. 
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Hotel ALGA**** 2 DETI do 14 r. 
ZDARMA 20 - 50 m

Zrekonštruovaný hotelový  komplex v západnej časti, pri plá žovej pro
menáde, 300 m od centra, bazénový areál s mor skou vodou, neďa leko 
tenisové kurty a futbalové ihrisko, živá hudba, bary a obchodíky na 
promenáde. 

PLÁŽ: 20-50 m štrková s pozvoľným vstupom, sprchy a kabínky na pláži,  
k dispozícii aj vodné športy za poplatok.
VYBAVENIE: klimatizácia, Wi-Fi, reštaurácia, koktajl-bar, bar na terase, 
pizzeria, plážový bar, cukráreň, kaderníctvo, kozmetický salón, obchod so 
suvenírmi, zmenáreň, TV miestnosť, kolkáreň, krytý bazén, jacuzzi, sauna, 
fitnes, terasa s bazénovým areálom s morskou vodou, detský bazén, detské 
ihrisko s detským klubom, internetový klub. Za poplatok masáže, kozmetika, 
kaderník, manikúra, trezor na recepcii. 
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s výhľadom na hory bez balkóna, 2-lôžkové 
izby s balkónom s  výhľadom do parku alebo na morskú stranu s možnosťou 
1 až 2 prísteliek. Všetky izby majú sprchu/WC, fén,  telefón, minibar, TV-SAT, 
klimatizáciu.
STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večera – bohaté bufetové stoly.
ŠPORT A ZÁBAVA: denné a večerné animácie, detský kútik, detská mini 
diskotéka, fitness, vodné športy, tenis, stolný tenis, viacúčelové ihrisko, fut-
bal, kolkáreň, minigolf, bicykle, plážový volejbal, tanečná terasa.

Hotel 28.03.-16.05. 16.05.-30.05. 30.05.-13.06. 13.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
ALGA 03.10.-23.10. 26.09.-03.10. 12.09.-26.09. 29.08.-12.09. 22.08.-29.08.
1/2 P 270 330 410 470 575 625 
1/2 BP 275 355 435 510 630 690
1/2 BM 310 380 465 545 680 725
1/2+2 BP 320 390 495 635 820 910
1/2+2 BM 330 410 510 655 845 925

 First
minute

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie s polpenziou, pobytovú taxu, klimatizáciu, služby delegá-
ta, DPH. Príplatky: plná penzia 70 €, detská postieľka 70 €. Zľavy: dieťa do 14 r. 
na 3.lôžku a 4. lôžku ZADARMO v izbe s dvomi dospelými, dieťa do 14 r. v izbe s 1 
dospelou osobou 30 %, osoba od 14 r. na 3. lôžku 50 %. 
FM 12% zľava do 31.01.2015 – pri 100% platbe zájazdu do 28.02.2015   
FM 10% zľava do 28.02.2015 – pri 100% platbe zájazdu do 31.03.2015

Holiday Village  
AFRODITA **** 3 DETI do 14 r. 

ZDARMA 10 - 80 m

Zrekonštruovaný komplex viliek rozmiestnených v troch radoch v krás 
nej záhrade s mediteránskou vegetáciou,  pri plážovej promenáde,  
250 m od centra, neďaleko tenisové kurty, futbalové ihrisko, živá hud
ba a diskotéka, bary.

PLÁŽ: 10 až 80 m, štrková s pozvoľným vstupom - schody na pláž, sprchy, 
kabínky a toaleta na pláži.
VYBAVENIE: klimatizácia, Wi-Fi, zmenáreň, reštaurácia, aperitív-bar, bar 
pri bazéne, otvorený bazén s detským bazénom, detské ihrisko, whirlpool, 
sauna.
UBYTOVANIE: klimatizované izby 1-lôžkové, 2-lôžkové, 2-lôžkové s prí stel-
kou, rodinné izby 2+2 (2 prepojené izby) s možnosťou prístelky, všetky izby 
majú balkón alebo terasu, výhľad na more alebo do záhrady, kúpeľňu/WC, 
minibar, trezor, sušič na vlasy, telefón, káblovú TV.
STRAVOVANIE: polpenzia – raňajky a večera – bohaté švédske stoly.
ŠPORT A ZÁBAVA: animácie pre deti aj dos-
pelých, živá hudba na terase, detský klub, 
detská diskotéka, večerné programy, špor-
tové centrum Slatina, hostia môžu využívať aj 
všetky služby vedľajšieho hotela Alga.

HV 25.04.-16.05. 16.05.-30.05. 30.05.-13.06. 13.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
AFRODITA 03.10.-16.10. 26.09.-03.10. 12.09.-26.09. 29.08.-12.09. 22.08.-29.08.
1/2 BP 270 360 470 590 710 770
1/2 BM 280 390 515 655 770 845
1/2+1 BP 300 410 525 665 790 870
1/2+1 BM 310 435 555 695 855 925
1/2+3 BP 335 455 625 855 1145 1255

 First
minute

Cena zahŕňa: 7× ubytovanie s polpenziou, pobytovú taxu, klimatizáciu, služby delegá-
ta, DPH. Príplatky: plná penzia 70 €, detská postieľka 70 €. Zľavy: dieťa do 14 r. na 
3., 4. a 5. lôžku ZADARMO v izbe s 2 dospelými, dieťa do 14 r. v izbe s 1 dospelou 
osobou 30 %, osoba od 14 r. na 3.,4. a 5. lôžku 50 %. 
FM 12% zľava do 31.01.2015 – pri 100% platbe zájazdu do 28.02.2015   
FM 10% zľava do 28.02.2015 – pri 100% platbe zájazdu do 31.03.2015                           
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3 DETI do 14 r. 
ZDARMA 100 - 150 m

Hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej hotelovej budovy a z pia
tich 2poschodových depandansov rozmiestnených medzi storočnými 
olivami v západnej časti Tučepi na konci plážovej promenády, neďa
leko tenisové kurty, futbalové ihrisko, živá hudba, diskotéka, bary. De
pandan sy MASLINIK boli v sezóne 2014 novo zrekonštruované. 

UBYTOVANIE: Hotel – 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, klimatizá-
cia, TV-SAT, telefón, sprcha/WC, fén, balkón - park alebo morská strana, 
prístelka v izbách na morskú stranu. Depandansy MASLINIK – 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky a rodinné izby 1/2 +3 s možnosťou až 3 prís-
teliek- dve miestnosti, klíma, TV-SAT, sprcha/WC, fén, balkón.
Služby v rámci all inclusive: koktail na privítanie, plná penzia formou bufe-
tu, neskoré raňajky, siesta snack, čaj o piatej, detský a nočný snack, alko-
holické a nealkoholické nápoje domácej produkcie od 10:00 do 24:00 h, 
bohaté denné a večerné animácie, folklórne večery so živou hudbou pri ba-
zéne, animácie pre deti – detský klub, trezor 
na recepcii, parkovanie, aerobic, aquagym-
nastika, tenis, plážový volejbal, stolný tenis, 
boccia, biliard, šach, windsurfing, ležadlá  
a sl nečníky pri bazéne, 1x dalmatínsky večer.

Hotel  28.03.-16.05. 16.05.-06.06. 06.06.-20.06. 20.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
NEPTUN 03.10.-23.10. 19.09.-03.10. 12.09.-19.09. 05.09.-12.09. 22.08.-05.09.
1/2  BP htl. 375 410 545 655 730 835
1/2  BM htl. 400 450 590 680 775 890
1/2 +1 BM htl.  420  465 665 820 920 1050
Depandansy MASLINIK
1/2 dep. 
Štandard 355 395 500 580 635 730
1/2 +1 BP 
dep. superior 420 370 595 780 855 955
1/2+ 3 BP 
dep. family 480 545 815 1100 1205 1335

Cena zahŕňa: 7 × ubytovanie s plnou penziou/1 osoba, služby all inclusive, pobytovú 
taxu, klimatizáciu, služby delegáta, DPH. Príplatky: detská postieľka 70 €. Zľavy: 
dieťa do 14 r. na 3., 4. a 5. lôžku ZADARMO v izbe s 2 dospelými, dieťa do 14 r. v izbe 
s 1 dospelou osobou 30 %, osoba od 14 r. na 3. lôžku 50 %. 
FM 12% zľava do 31.01.2015 – pri 100% platbe zájazdu do 28.02.2015   
FM 10% zľava do 28.02.2015 – pri 100% platbe zájazdu do 31.03.2015 

Hotel LAURENTUM ****  30 m

Kvalitný, štýlovo zariadený hotel v centre Tučepi, 30 m od pláže s vý
hľadom na reštauráciu a prístav Marína a protiľahlé ostrovy Brač a Hvar. 

PLÁŽ: 30 m, štrková s pozvoľným vstupom, sprchy a kabínky na pláži.
VYBAVENIE: klimatizácia, Wi-Fi, à la carte reštaurácia s terasou, bazén, 
aperitív/koktail-bar, pizzeria na promenáde, sauna, fitness, konferenčná  
miestnosť, obchod so suvenírmi, TV miestnosť, zmenáreň, internetový kútik, 
parkovisko.
UBYTOVANIE: izby štandard - pohodlne a štýlovo zariadené priestranné 
izby s balkónom s priamym alebo bočným výhľadom na more. 1-lôžkové  
a 2-lôžkové s možnosťou 1 prístelky, izby superior s možnosťou 1 až 2 
prísteliek  a výhľadom na more. Všetky izby majú kúpeľňu, vaňu/WC, fén, 
individuálne regulovanú klimatizáciu, telefón, TV-SAT, Wi-Fi, mini bar, tre-
zor, balkón. Apartmán: AP/ 2+2 – 2-lôžková spálňa, obývačka s gaučom 
pre dve osoby – deti do 12 rokov, kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, TV-SAT, 
prístup na internet, DVD prehrávač, minibar, trezor, telefón. 
STRAVOVANIE: raňajky formou bufetu, večera individuálne v à la carte reš-
taurácii.
ŠPORT A ZÁBAVA: fitness, bazén s ležadlami a slnečníkmi, za poplatok 
sauna a masáže, na terase živá hudba, vodné športy a atrakcie na pláži.

Hotel 28.03.-09.05. 09.05.-23.05. 23.05.-06.06. 06.06.-11.07. 11.07.-22.08.
LAURENTUM 03.10.-31.10. 19.09.-03.10. 05.09.-19.09. 22.08.-05.09.
1/2 BM štandard-b  265 295 395 445 535
1/2 BM štandard-p 280 325 420 520 625
1/2 BM superior 310 350 450 535 675
AP/2+2 BM 870 995 1300 1600 1925
Cena zahŕňa: 7× ubytovanie s raňajkami formou bufetu, pobytová taxa, služby delegá-
ta, DPH. Príplatky: večera (okrem 11.07.-22.08.) 105 € - dospelá osoba, 50 € dieťa 
od 2-12r. Zľavy: 1. dieťa 2-12 r. na prístelke gratis, 2. dieťa 2-12 r. a osoba od 12r. 
na prístelke 30% zľava. 

           Hotel NEPTUN *** 
a depandansy MASLINIK***   

PLÁŽ: 50 až 150 m, štrková s pozvoľným vstupom, sprchy, kabínky a toale-
ty na pláži.
VYBAVENIE: klimatizácia, Wi-Fi, reštaurácia, koktail-bar, bar na terase, ob-
chod, zmenáreň, terasa s areálom bazénov, detský bazén, tobogán, detské 
ihrisko s detským klubom, tanečná terasa. 

 VYSOKÝ ŠTANDARD  UBYTOVANIA

 First
minute

DIEŤA do 12 r. 
ZDARMA
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Dom DELIČ 50 m

V západnej časti Tučepi, medzi hotelmi Alga a Afrodita, parkovanie,  
50 m od pláže, ne ďaleko je futbalové ihrisko, tenisové kurty, detská 
trampolína, možnosť zábavy so živou hudbou, diskotéka, bary a ob
chodíky na promenáde, novšie apartmány sú klimatizované, WiFi, TV/
SAT so slovenskými programami.

AP/5 – 2-podlažný so samostatným vchodom zo záhrady – prízemie – 
obývacia izba s kuchynským kútom a 2-lôžkovým gaučom, 1/1-lôžková izba, 
sprcha/WC, 1.poschodie – 2-lôžková spálňa, balkón na východnú stranu, 
sprcha/WC.
1. poschodie: ST/2 – 2-lôžkové štúdio s kuchynským kútom na balkóne, 
sprcha/WC, TV, balkón juh, bez klimatizácie, stropný ventilátor. 1/1 izba – 
1-lôžková izba, sprcha/WC, TV, bez klimatizácie a balkóna, izba je menšia.
2. poschodie: AP/4 – 2-lôžková spálňa, kuchyňa s rozkladacím gaučom, 
sprcha/WC, balkón na západnú stranu.
AP/4 +1 – 2/2-lôžkové spálne, nová kuchyňa s možnosťou prístelky - gauč, 
2x sprcha/WC, balkón - terasa: pohľad východ – juh.
2x AP/5+1 dvojpodlažný – obývačka s kuchyňou, možnosť prístelky – 
gauč, podkrovie – 2-lôžková a 3-lôžková spálňa, 2x sprcha/WC, balkón, 
východný apartmán má balkón a terasu, západný má 2 balkóny.
1/1 izba – 1-lôžková 
izba, sprcha/WC, 
TV, bez klimatizácie 
a balkóna, izba je 
menšia.

 First
minute

PLÁŽ: 50 m, štrková s pozvoľným vstupom, sprchy, kabínky a toaleta na 
pláži.
Moderne vybavené apartmány na 2. poschodí s klimatizáciou, TV-SAT  
a pri pojením na internet, blízko pláže.
Prízemie: AP/4+1 – 2 lôžková spálňa, možnosť prístelky, balkón na južnú 
stranu, 2-lôžková izba s kuchynským kútom, 2x sprcha/WC – pôvodný stav, 
apartmán nemá klímu, vzhľadom k tomu, že je prízemný klíma nie je až tak 
potrebná, v prípade nutnosti možnosť prenosnej klímy alebo ventilátora. 

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
menšie uteráky- výmena 1 x za týždeň, klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby 
delegáta, parkovanie, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 €/na 7 nocí osoba od 
18 r. alebo 6 € dieťa od 12 r. do 18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne 
a uterákov, čistiace a hygienické potreby, pranie bielizne možné za poplatok 5 €/1 
dávka, poplatok za malého psa 6 €/1 noc. 

Dom GRUBIŠIČ 100 m

Na tichom mieste v západnej časti Tučepi, parkovanie, neďaleko je fut
balové ihrisko, tenisové kurty, detská trampolína, možnosť zábavy so 
živou hudbou, diskotéka, 500 m od centra Tučepi, všetky apartmány  
a štúdio sú klimatizované, majú TV/SAT, WiFi. 
PLÁŽ: 100 m, štrková s pozvoľným vstupom, sprchy, kabínky a toalety na 
pláži. 
Prízemie: ST/2 – 2-lôžkové štúdio, kuchynský kút, sprcha/WC, terasa pred 
vchodom.
1. a 2. poschodie: 3x AP/4 (č.1,3,4,6 bočné apartmány a č. 2,5 frontálne 
apartmány). 
3. poschodie: AP/4 (č.7 bočný).
AP/4 – 2-lôžková spálňa, obývačka s kuchynským kútom a rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, TV, sprcha/WC, balkón, všetky apartmány sú orien-
tované na morskú stranu s frontálnym alebo s bočným pohľadom.

 First
minute

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí,  spotrebu vody a energií, posteľnú biel-
izeň, uteráky,  záverečné upratovanie, klimatizáciu, služby delegáta, parkovanie, DPH. 
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 €/na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 €/dieťa od 12 
r.-18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické 
potreby, poplatok za psa 6 €/1 noc.

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
GRUBIŠIČ od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
ST/2  250 270 330 410 455
AP/4 bočný  360 470 640 750 795
AP/4 frontálny 360 480 650 770 855

Dom do 13.06. 13.06.-20.06. 20.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-22.08.
DELIČ od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
1/1 izba 100 130 150 210 250 
ST/2 250 290 360 450 490
AP/4 bilo 350 460 630 730 790
AP/4 príz. bilo 360 490 690 790 860
AP/4 2.p. trilo  470 590 720 860 960
AP/5  410 550 750 820 890
AP/5 2.p. západ 490 660 790 890 990
AP/5 2.p. východ 490 690 850 990 1050
prístelka 40 50 70 80 85
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Dom MARKO 10 m

Apartmány sa nachádzajú v blízkosti centra Tučepi, iba niekoľko met
rov od mora priamo na promenáde, v časti Donji Ratac. Obchodíky  
a reštaurácie, zmenáreň v blízkosti. Apartmány sú klimatizované, majú 
TVSAT, WiFi.

PLÁŽ: 10 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora.
Všetky apartmány sú orientované na 2. poschodí, orientované sú na juh – 
balkón alebo terasa s výhľadom na 
more. 
1.- 3. poschodie: AP/4-bilo – 2-lôž-
ková spálňa, obývačka s gau čom 
pre 2 osoby (2 deti), kuchyňa je 
oddelená stenou, sprcha/WC, TV-
SAT, klimatizácia,  balkón s vý hľa-
dom na more.

Dom  do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
MARKO  od 12.09.   05.09.-12.09.  29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
AP/4 bilo 550 750 910 950 990
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bieli-
zeň, klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, parkovanie, DPH. Cena ne-
zahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 -18 r., 
každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

Dom DANKO 30 m

Apartmánový dom v centrálnej zóne, 30 m od pláže, prístup k pláži po 
schodoch, parkovisko, klimatizácia, každý apartmán má terasu s prí
vodom vody a záhradným nábytkom.

PLÁŽ: 30 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora.
1. poschodie: AP/4+2 – 2/2-lôžkové spálne, obývačka s rozkladacím 
2-lôžko vým gaučom, kuchynský kút, 2x sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, 
balkón sever, veľká južná terasa s výhľadom na more.
2. poschodie: AP/2+2 – 2-lôžková spál-
ňa, obývačka s kuchyňou a rozkladacím 
gaučom vhodným pre 1 dospelú osobu 
alebo 2 deti, sprcha/WC, TV-SAT, klima-
tizácia, balkón sever, veľká južná terasa 
s výhľadom na more.

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-11.07. 11.07.-22.08.
DANKO od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
AP/2+2  280 490 730 820 910
AP/4+2  460 690 820 999 1100
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bieli-
zeň, klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, parkovanie, DPH. Cena 
nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od  
12 r.-18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienic-
ké potreby, poplatok za psa 6 € / 1 noc.

Villa RENATA 10 m

Apartmánový dom s výbornou polohou v centrálnej zóne, priamo na 
plážovej promenáde, 10 m od pláže, parkovisko. Apartmány s klimati
záciou a výhľadom na more.

PLÁŽ: 10 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora.
1. poschodie: AP/2+2 – 2-lôžková spálňa, obývačka s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby, kuchynský kút, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón s vý-
hľadom na more, balkón sever.
2. poschodie: AP/2+2 – 2-lôžková spálňa, obývačka s rozkladacím gaučom 
pre 2 osoby, kuchynský kút, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón s vý-
hľadom na more, balkón sever.
3. poschodie: AP/2+2 – 2-lôžková spálňa, obývačka s kuchyňou a rozkla da-
cím gaučom vhodným pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti, pračka, sprcha/WC, 
TV-SAT, klimatizácia, balkón sever, veľká južná terasa s výhľadom na more.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bieli-
zeň, klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, parkovanie, DPH. Cena ne-
zahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., 
každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

 First
minute

Villa do 06.06. 06.06.-27.06. 27.06.-18.07. 18.07.-29.08.
RENATA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09.
AP/2+2 ( 1.,2.posch.)   670 700 910 990
AP/2+2 (3. posch.)          600  630 850 920
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Dom LALIČ  100 m

Apartmánový dom v západnej časti Tučepi, parkovisko, kľudná časť, 
100 m od pláže, 500 m od centra, neďaleko je futbalové ihrisko, teniso vé 
kurty, detská trampolína, možnosť zábavy so živou hudbou, diskotéka.

PLÁŽ: 100 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora, sprchy, kabínky, 
toalety na pláži.
Prízemie: AP/6+1 – 3/2-lôžkové izby, 2 x sprcha/WC, 1 x veľká terasa, ku-
chyňa, obývačka, klimatizácia v chodbe,  TV-SAT.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, klimatizáciu, 
posteľnú bielizeň, uteráky, záver. upratovanie, služby delegáta, parkovanie pre max. 2 
autá, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € 
/ dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace 
a hygienické potreby.

DOM do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-15.08.
LALIČ od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 15.08.-29.08.
AP/6   550 750 960 1270 1370
prístelka  50 60 80 85 90

 Firstminute

Dom BRBIČ  120 m

Apartmánový dom v západnej časti Tučepi, parkovisko, kľudná časť, 
120 m od pláže, 500 m od centra, neďaleko je futbalové ihrisko, tenisové 
kurty, detská trampolína, možnosť zábavy so živou hudbou, diskotéka. 

PLÁŽ: 120 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora, sprchy, kabínky, 
toalety na pláži.
Prízemie: AP/8+2, 130m2 – 4/2-lôžkové izby, 3x sprcha/WC, 3x balkón juh, 
veľká kuchyňa, obývačka  
s rozkladacím lôžkom pre  
2 deti alebo 1 dospelú oso-
bu, klimatizácia v obývačke, 
TV-SAT.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, klimatizáciu, 
posteľnú bielizeň, uteráky, záver. upratovanie, služby delegáta, parkovanie, DPH. 
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 
12 r.-18 r každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické 
potreby.

DOM do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-15.08.
BRBIČ od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 15.08.-29.08.
AP/8  650 820 1100 1400 1550
prístelka  50 60 80 85 90

Dom BOŽENA 120 m

Apartmánový dom v západnej časti Tučepi, v blízkosti hotela Alga, 
par  kovisko, 120 m od pláže, 400 m od centra, neďaleko je futbalové 
ih risko, tenisové kurty, detská trampolína, možnosť zábavy so živou 
hud  bou, diskotéka, všetky apartmány a izby sú klimatizované, majú  
TVSAT, WiFi.

1. poschodie: 2 x 1/2 izba - 2 lôžková izba, TV, sprcha/WC kuchynský kút 
spoločný pre všetky izby na poschodí, balkón. 2 x 1/2 +1, izba - 2 lôžková 
izba s možnosťou prístelky, TV, sprcha/WC, balkón juh. 1x 1/2 +1 štúdio - 2 
lôžková izba s prístelkou, kuchyňa, TV-SAT, sprcha/WC, presklený balkón.
2. poschodie: 2 x AP/5+1 - 2 x 2- lôžková spálňa  
s možnosťou prístelky, kuchyňa, jedáleň, obývačka 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2 x sprcha/WC, 
balkón s výhľadom na more. 

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, v 1/2 izbe je cena kalkulovaná na oso-
bu, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, uteráky, klimatizáciu, záverečné upra-
tovanie, služby delegáta, parkovanie, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 
7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r. do 18 rokov,  každodenné upratovanie 
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, možné pranie bielizne za 
poplatok 5 € / 1 dávka, poplatok za psa 6 € / 1 noc.

 First
minute

PLÁŽ: 120 m, štrková s pozvoľným vstupom, sprchy, kabínky a toaleta na pláži. 
Prízemie: 2 x Ap/3+1 bilo - 2 lôžková spálňa, obývačka s kuchynským 
kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, TV, sprcha/WC, balkón juh. 1/2 
izba bez balkóna: 2 lôžková izba, sprcha/WC. 

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
BOŽENA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08. 
1/2 izba  90 115 140 180 195
1/2 +1 štúdio 280 370 420 490 590 
AP/3+1 bilo 370 460 735 770 820
AP/5 trilo – východ 550 730 910 1050 1100
AP/5 trilo - západ 540 680 870 1010 1050
prístelka 40 50 70 80 90
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Dom ŠESTIČ  120 m

Apartmánový dom v západnej časti Tučepi, parkovisko, 120 m od plá
že, 500 m od centra, neďaleko je futbalové ihrisko, tenisové kurty,  
detská trampolína, možnosť zábavy so živou hudbou, diskotéka, všet
ky apartmány a izby sú klimatizované, majú WiFi a TVSAT.

2x ST/3 – 3-lôžková izba, kuchynský kút na balkóne, sprcha/WC, balkón juh. 
Terasa spoločná pre všetky apartmány.
1. poschodie: AP/4 – 3-lôžková izba, kuchynský kút na balkóne,  obývačka 
s rozkladacím gaučom pre 1 osobu, sprcha/WC, TV-SAT,  balkón. východ 
2. poschodie: 4x ST/2 – 2-lôžková izba, kuchynský kút na balkóne, sprcha/
WC, balkón juh. AP/4 – 2-lôžková izba, obývačka s kuchyňou a 2-lôžkovým 
gaučom, sprcha/WC, TV-SAT balkón. AP/5 – 3-lôžková izba, obývačka  
s kuchyňou a 2-lôžkovým gaučom, sprcha/WC, TV-SAT balkón.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, v 1/2 izbe je cena kalkulovaná na oso-
bu, spotrebu vody a energií, klimatizáciu, posteľnú bielizeň, uteráky, záverečné upra-
tovanie, služby delegáta, parkovanie, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na  
7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie  
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

Dom do 13.06.  13.06.-27.06. 27.06.-04.07.   04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
ŠESTIČ   od 12.09.  05.09.-12.09.  29.08.-05.09.   22.08.-29.08.
1/2 izba 90 110 130 160 190
ST/2  240 310 399  480 560
ST/3  290 390 490  550 640
AP/4 bilo 370 460 655 770 840
AP/5 bilo 460 570  730 840 930
prístelka 50 60 80 85  90

Dom RATKO   50 m

Apartmánový dom v západnej časti Tučepi – Slatine, vedľa hotela  
Ne ptun, 50 m od pláže, uprostred olivovníkov, veľký dvor, parkovanie, 
neďaleko sa nachádzajú tenisové kurty a futbalové ihrisko. Všetky 
apartmány majú klimatizáciu a TVSAT, Wifi.

PLÁŽ: 50 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora, sprchy, kabínky, 
toalety na pláži.
Prízemie: ST/2 – 2-lôžková izba s kuchynským kútom, TV, sprcha/WC, tera-
sa juh, vchod z terasy do záhrady.
1. poschodie: AP/4+1 – 2-lôžková izba s prístelkou, kuchyňa s rozkladacím 
gaučom, sprcha/WC, balkón juh.
ST/3  – 3-lôžková izba, samostatná kuchyňa, sprcha/WC, balkón juh.
2. a 3. poschodie: AP/4+1 – 2-lôžková izba s prístelkou, kuchyňa s rozklada-
cím gaučom, sprcha/WC, balkón juh. ST/2+1- 2-lôžková izba s prístelkou, 
balkón východ – kuchynský kút na krytom balkóne, sprcha/WC.

Cena zahŕňa: apartmány - nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, 
klimatizáciu, posteľnú bielizeň, záverečné upratovanie, služby delegáta, parkovanie, 
DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / 
dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace  
a hygienické potreby. Poplatok za psa 6 € / noc.

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
RATKO od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
ST/2  270 350 380 490 590
ST/3  310 390 490 590 690
AP/4  370 590 690 790 890
prístelka 50 60 70 80 90

PLÁŽ: 120 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora, sprchy, kabínky, 
toalety na pláži.
Prízemie: 2x 1/2 – 2-lôžková izba, sprcha/WC, balkón sever, samostatný 
vchod, kuchyňa spoločná pre obidve izby.

Dom BRACO & DIANA  150 m

Apartmánový dom v centrálnej zóne – jachtový prístav, 50 m od mora, 
parkovanie na vyhradenom parkovisku 150 m v cene. 
PLÁŽ: 100 - 150 m od štrkovej pláže, pozvoľný vstup do mora.
2. poschodie: AP/6+2 - 2/3-lôžkové spálne s prístelkou, veľká obývačka  
s kuchyňou, gauč pre 2 osoby, starší nábytok, sprcha/WC, klimatizácia, TV, 
veľký balkón  - juh.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, kli-
matizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 
12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie 
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, poplatok za psa 6 € / 1 noc.

Dom do 13.06. 13.06.-27.06.      27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
BRACO & DIANA od 12.09. 05.09.-12.09.      29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
AP/6                                         410 550 860 960  1090
prístelka  50 60 70 80     90
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Villa TUČEPI 60 m

Nová moderná, luxusne zariadená vila vo východnej časti Tučepi – 
Kamena, apartmány majú klimatizáciu, WiFi, parkovisko. 

morská strana. 2 x AP/4 – bočné – 2/2-lôžkové spálne (jedna detská izba 
s poschodovou posteľou), obývačka s gaučom, sprcha/WC balkón juh  
– východ /západ.
3. poschodie – podkrovie: 2 x AP/4 - frontálne – 2 /2-lôžkové spálne, 
kuchyňa s jedálenskou časťou, sprcha/WC, balkón juh. 2 x AP/3 - bočné 
– 2-lôžková a 1-lôžková spálňa, kuchyňa s obývačkou sprcha/WC, balkón – 
juh- východ /západ.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bie-
lizeň, záverečné upratovanie, klimatizáciu, parkovanie, služby delegáta, DPH. Cena 
nezahŕňa: pobytovú taxu a servisné poplatky 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € 
/ dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace  
a hygienické potreby, garáž 5 € / deň, polpenzia 130 € / 7 dní.

PLÁŽ: 60 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Apartmány pre 3, 4 až 6 osôb sú klimatizované vo všetkých miestnos tiach, 
majú kompletne vybavenú kuchyňu s veľkou kuchynskou linkou, rúrou, 
chladničkou a mrazničkou, v obývačke TV- digitálna SAT s plazmovou 
obrazovkou. V prízemí garáže pre10 áut, parkovisko vo dvore. Možnosť 
objednávania základných potravín s dodávkou do domu za poplatok.
1. a 2. poschodie: 2 x AP/4+2 - frontálne – 2 /2-lôžkové spálne, sprcha/
WC, veľká obývačka s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, kuchyňa, balkón 

Villa ANDREA **** 10 m

Luxusne zariadená vila vo východnej časti Tučepi – Kamena, priamo pri 
pláži, ponúka klimatizované izby, WiFi, dalmatínsku reštauráciu, kozmetic
ké a masážne centrum, hotelovú pláž s ležadlami a slnečníkmi, parkovisko.

spálňa s manželskou posteľou a 1 gaučom, francúzske okno s výhľadom na 
more. Izba 1/2 standard – 2-lôžková spálňa s manželskou posteľou, balkón  
s výhľadom na more. Izba 1/2 superior suite – 2-lôžková spálňa s manžel-
skou posteľou a rozkladacím gaučom pre 2 deti do 12 rokov alebo 1 dospelú 
osobu, balkón alebo francúzsky balkón s výhľadom na more. Izba 1/2 junior 
suite – 2-lôžková spálňa s manželskou posteľou, balkón s výhľadom na more. 
Izba 1/3 family suite – 2-lôžková spálňa s manželskou posteľou a 1 gaučom, 
2 x sprcha/WC, terasa s výhľadom na more. Izba 1/4 family suite – 4-lôž-
ková spálňa s 2 manželskými posteľami a 1 gaučom, 2 x sprcha/WC, terasa  
s výhľadom na more. Apartmán 2+2 royal suite – apartmán s 2-lôžkovou 
spálňou s manželskou posteľou,  kuchyňou, jedálňou, obývačkou s dvoma po-
hovkami, krbom, terasou s výhľadom na more a jacuzzi.

PLÁŽ: 10 m, štrková, hotelová s ležadlami a slnečníkmi s pozvoľným vstu-
pom do mora.
VYBAVENIE:  luxusné izby sú vybavené TV/SAT, Wi-Fi, elektronický trezor, 
minibar, klimatizácia, sprcha/WC, sušič vlasov a hygienické potreby, terasa 
alebo balkón, pri príchode nápoj na uvítanie zadarmo.
UBYTOVANIE: Izba 1/2 classic – 2-lôžková spálňa s manželskou posteľou 
alebo s oddelenými posteľami, francúzske okno s bočným výhľadom na more. 
Izba 1/2 classic economy – 2-lôžková spálňa s manželskou posteľou, okno 
s výhľadom na susednú budovu. Izba 1/2+1 classic – podkrovie – 2-lôžková 

Villa do 20.04. 20.04.-01.06. 01.06.-30.06. 01.07.-31.08.
ANDREA od 01.10. 15.09.-01.10. 01.09.-14.09. 
izba 1/2 classic   275 320 437 535
izba 1/2 standard, BM 335 415 555 720
ostatné typy izieb sú vykalkulované na www.more.sk

Cena zahŕňa: ubytovanie na 7 nocí s raňajkami pre 1 osobu, spotrebu vody a energií, 
posteľnú bielizeň, upratovanie, klimatizáciu, parkovanie, služby delegáta, DPH. Cena 
nezahŕňa: pobytovú taxu a servisné poplatky 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € 
/ dieťa od 12 r.-18 r., večera 120 € / 7 dní.

Villa PODSTUP ***
Nová kamenná vila s bazénom, veľkou terasou s  výhľadom na more  
a okolie, záhradou, na kľudnom mieste v Tučepi v časti Podstup, 900 m 
od pláže, parkovanie vo dvore.

PLÁŽ: 900 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
VYBAVENIE: apartmán pre 4-6 osôb, bazén, klimatizácia, Wi-Fi, SAT/TV, 
záhradný gril, terasa so záhradným nábytkom,  záhradná sprcha, 2 x sprcha, 
3 x WC, práčka, parkovisko pre 4 autá.
Prízemie: obývačka s  jedálňou, WC. 
1. poschodie: obývačka s východom na terasu s výhľadom na more a prístu-
pom k bazénu, 2 x 2-lôž ková spálňa s balkónom, 2 x sprcha/WC, 2 prístelky.

Villa do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
MARTA od 05.09.  05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
AP/4 180 200  260 300 315
Cena zahŕňa: nájom vily na 1 noc, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, záverečné 
upratovanie, klimatizáciu, parkovisko, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytová 
taxa a servisné poplatky 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18r., 
každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, 
poplatok za psa 6 € / noc.

Villa do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-11.07. 11.07.-15.08.
TUČEPI od 12.09 29.08.-12.09. 15.08.-29.08. 
AP/2 bočný č.14 245 385 420 525
AP/3 bočný č.15,16 315 490 630 770
AP/4 bočný č.3,4,7,8,13 385 560 735 910
AP/4 
frontálny 1,2,5,6,9,10,11,12 455 630 805 980
prístelka 60 60 105 126
detská postieľka 35 35 70 85
dieťa do 6 r. bez lôžka 35 35 70 85
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Dom LUKRICA 5 m

Apartmánový dom pri plážovej promenáde vo východnej časti Tuče
pi  Kamena, 300 m od centra, klimatizované apartmány, parkovanie  
vo dvore. 

PLÁŽ: 5 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Prízemie: ST/2 – orientované na severnú stranu – 2 –lôžková izba s kuchyn-
ským kútom, sprcha/WC, klimatizácia, TV/SAT, terasa pred vstupom do štúdia.
1.až 3. poschodie: 5 x AP/4 – 2-lôžková spálňa, obývačka s 2-lôžkovým 
gaučom a kuchyn-
ským kútom, spr  cha/ 
WC, TV/SAT, klima-
tizácia, balkón na 
mor skú stranu.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
klimatizáciu, záverečné upratovanie, parkovisko, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: 
pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné 
upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-11.07. 11.07.-22.08.
LUKRICA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
ST/2 280 380 455 550  560
AP/4  460 870 990 1099 1190

Dom VESNA 
Prízemná vilka s veľkou záhradou v tichej východnej časti Tučepi  
Ka mena, parkovanie vo dvore. Apartmány s klimatizáciou, TVSAT  
a záhradnou terasou so záhradným sedením, WiFi.

PLÁŽ: 30 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
AP/2+1 - 1/2-lôžková spálňa, obývacia miestnosť s kuchynským kútom  
a gaučom, sprcha/WC.
AP/4+1 - 2/2-lôžkové spálne, vstupná obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom a gaučom, sprcha/WC.

 First
minute

30 m

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-22.08.
VESNA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
AP/2  250 300 430 510 600
AP/4 trilo 410 500 750 930 1010
prístelka 60 70 77 77 84
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
záver. upratovanie, klimatizáciu, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 
12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie 
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, poplatok za psa 6 € /1 noc.

Dom KAMENA  
V časti  Kamena na tichom mieste, vonkajšia sprcha, parkovanie. Pries
tranné klimatizované apartmány, izby s kúpeľňou, spoločná kuchyňa.

kové, balkón juh. 2/2-lôžkové s možnosťou prístelky, balkón západ/východ. 
1/3-lôžková bez balkóna – má k dispozícii balkón cez chodbu.
2. poschodie: AP/6+1 – 3/2-lôžkové spálne, prístelka (rozkladacie kreslo 
pre dieťa do 10 r.) v jednej izbe, veľká obývačka s kuchyňou, TV, gauč, 3x 
sprcha/WC, 1x WC, balkón juh, východ, klimatizácia v obývačke.
3. poschodie: AP/4+1 - 1/2-lôžková spálňa, 1/3-lôžková spálňa, veľká 
obývačka s kuchyňou, TV, gauč – pre dieťa do 10 r., 2x sprcha/WC, 1x WC, 
balkón, terasa juh/východ, klimatizácia v obývačke.

60 m

Cena zahŕňa: apartmány - nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú 
bielizeň, záver. upratovanie, klimatizáciu, služby delegáta, povinné zmluvné poistenie zá-
jazdu. Izby – 7 x ubytovanie pre 1 osobu , služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: po-
bytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné 
upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, 30 € / izba / 
týždeň používanie kuchyne. 

PLÁŽ: 60 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Prízemie: veľká spoločná kuchyňa pre klientov ubytovaných v izbách - 
spoločenský priestor, TV.
1. poschodie: izby so sprchou/WC, ventilátorom a chladničkou - 2/2-lôž-

Dom do 14.06. 14.06.-28.06. 28.06.-04.07. 04.07.-11.07. 11.07.-22.08.
KAMENA od 13.09. 04.09.-12.09. 29.08.-04.09. 22.08.-29.08.
1/2 + 1 P 100 120 130 135 150
1/2 + 1 BM 110 130 140 145 160 
AP/4 420 670 750 755 950
AP/6  730 850 970 990 1200 
prístelka 60 70 80 95 99
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Villa PODPEČ 
Vila sa nachádza nad strediskom Tučepi v tzv. Gornjih Tučepi. Vila  
je nová, zrekonštruovaná s bazénom s výhľadom na more. 

PLÁŽ: 6 km, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Vybavenie: vila je vhodná pre 4 osoby, na prízemí sa nachádza kuchyňa so 
základným vybavením spojená s obývačkou a na hornom poschodí sú dve 
dvojlôžkové izby a jedna kúpeľňa so sprchou a WC, terasa so záhradným 
sedením, ležadlá pri bazéne.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € 
/ na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie  
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, malý pes možný za popla-
tok 6 € / noc.

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-15.08.
JURICA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 15.08.-29.08.
AP/6  520 720 940 1250 1350
prístelka  50 60 80 85 90

Villa  01.04.-09.05. 09.05.-27.06.  27.06.-29.08.        
PODPEČ  25.09.-15.10. 29.08.-25.09. 
celá villa  930 1160 1500 
Cena zahŕňa: nájom vily na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € 
/ na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie  
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

Dom JURICA 
Veľký priestranný apartmán sa nachádza v tichom prostredí, 350 m 
od mora, v zóne medzi hotelmi Meteor a Dalmacija, veľký balkón  
s výhľadom na more, klimatizácia, WiFi, parkovanie.

350 m

PLÁŽ: 350 m od mora cca 5 min chôdze.
Vybavenie: Apartmán má 3 samostatné spálne, 2 x dvojlôžková a 1 x 
trojlôžková spálňa, 3 x TV –SAT, WI-FI, 2 x klímu,2 x balkón s priamym  
a bočným výhľadom na more, samostatnú kuchyňu so základným vyba-
vením, 2 x kúpeľňu s toaletou. Celý apartmán pôsobí priestranne je vhodný 
pre 6 až 7 osôb.

Villa SELAK  
Vila sa nachádza 1,2 km od mora, na rozlohe 350 m2. Má prízemie  
a 2 poschodia vo veľmi príjemnom slnečnom a tichom prostredí – upra
vená záhrada s bazénom. Je k dispozícii od (01.05. 01.10.). Vonkaj ší  
barbecue domček, vonkajšia sprcha, parkovisko pre 4 autá, naj bližší 
obchod 400 m, reštaurácia 150 m.
PLÁŽ: 1,2 km od štrkovej   pláže.
Vybavenie: Celkovo je vila vhodná pre 11 osôb. Vo vnútri sa nachádza 
5 spální, 2 x kuchyňa s komplet vybavením, 2 x obývačka, práčka, TV –
SAT, klimatizácia, 2 x obývačka, 5 x kúpeľňa so sprchou a WC, jacuzzi, 
prekrásny výhľad na more.

Cena zahŕňa: nájom celej villy na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € 
/ na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie  
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

Villa 09.05.-30.05. 30.05.-27.06. 27.06.-25.07. 25.07.-29.08.
SELAK 12.09.-26.09. 29.08.-12.09.
celá villa  1650  2750  3580  3990
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Dom PORAT 
Apartmánový dom v západnej časti Podgory v prvom rade pri mori,  
30 m od pláže, štýlovo zariadené apartmány s klimatizáciou, WiFi, te
rasa s krásnym výhľadom na more a celú Podgoru, pred domom mies
to na uviazanie lode za poplatok, možnosť zapožičania lode.

PLÁŽ: 30 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
1. poschodie: AP/4 (3+1) – 2-lôžková spálňa, veľká obývačka s kuchyňou 
(sporák s rúrou, umývačka riadu), 2 lôžka v obývačke, kúpeľňa, TV, veľká 
terasa s výhľadom na more a celú Podgoru.
2. poschodie: AP/3 (2+1) – 2-lôžková spálňa, veľká obývačka s kuchyňou 
(sporák s rúrou, umývačka riadu), 1 lôžko v obývačke, kúpeľňa, TV,  
2 menšie balkóny  s výhľadom na more a celú Podgoru.

 First
minute

30 m

PLÁŽ: 10 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Prízemie: AP/2+2 – 2-lôžková spálňa, obývačka s 2 lôžkami, kuchyňa, spr-
cha/WC, fén, SAT-TV, vhodné pre menej mobilné osoby.
1. poschodie: AP/4+1 – 2 spálne, 2x sprcha/WC, fén, prístelka v obývačke, 
kuchyňa, klimatizácia, balkón, pračka, kávovar, hriankovač.
2. poschodie: St/2 – 2-lôžkové štúdio s kuchynským kútom, sprcha/WC, fén, 
SAT-TV, klimatizácia, balkón, výhľad do zelene. AP/3+1 – 2-spálne, 1x spr-
cha/WC, kuchynský kút, klimatizácia, balkón, práčka, kávovar, hriankovač.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, kli-
matizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 
12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie 
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, poplatok za psa 6 € / 1 noc. 

Dom do 13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07. 04.07.-18.07.    18.07.-22.08.
PORAT od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08.-29.08.
AP/4 (3+1) terasa 360 550 730  820 910
AP/3 (2+1) balkón 320 455  640 730 820

Villa HELENA 
Apartmánový dom v prvom rade pri mori, na promenáde blízko centra 
Podgory, miesto na parkovanie, internet, TVSAT, v blízkosti reštaurá
cie, obchody.
PLÁŽ: 30 m, štrková s pozvoľným vstupom do mora.
Prízemie a 1.poschodie: AP 4+2 – 2/2-lôžkové 
spálne, jedna spálňa má poschodovú posteľ, 
kuchyňa obývačka s rozkladacím 2-lôžkovým 
gaučom, veľký balkón s krásnym výhľadom na 
marínu, more a celú Podgoru, sprcha/WC, kli-
matizácia, TV-SAT, internet.

30 m

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, kli-
matizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 
12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie 
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby. 

Dom do 06.06. 06.06.-13.06. 13.06.-27.06.   27.06.-04.07. 04.07.-22.08.
HELENA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09.  22.08.-29.08.
AP/4+2 trilo 490 690 750 890 990
prístelka 60 70 85 90 95

Apartmány DOTA ****  
Apartmánový dom so záhradkou, v centre Podgory 10 m od pláže. Všet
ky apartmány majú sprchu/WC, fén na vlasy, klimatizáciu (okrem AP/2+2 
prízemie), TVSAT. Parkovanie na verejnom parkovisku 3 € / deň. V blíz
kosti je internetová kaviareň – pripojenie na internet za poplatok.

10 m

Apartmány do 06.06. 06.06.-13.06.  13.06.-27.06. 27.06.-11.07. 11.07.-22.08.
DOTA od 12.09. 05.09.-12.09. 29.08.-05.09. 22.08-29.08.
St/2 2.p. 260 365 415 465 525
AP/3 2.p. 370 465 615 665 770
AP/4 1.p. 510 565 665 775 930
AP/2+2 príz. 320 415 465 580 670
prístelka 95 95 95 110 110
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, kli-
matizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 
12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upratovanie 
a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby. 
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Apartmány PAKOMINA*** 
Menší apartmánový dom s  reštauráciou, v panenskej zátoke Pakomi
na, obklopený osamelými zátokami, 5 km od Pokrivenika, priamo pri 
štrkovej pláži. V r. 2013 sa tu natáčal aj seriál Búrlivé víno. 

domácimi majiteľmi z čerstvých miestnych surovín, rýb a morských plodov, 
bar na pláži, možnosť rybolovu, parkovisko.
UBYTOVANIE: AP/4+1 trilo záp.– 2 x 2-lôžková spálňa, kuchyňa s jedálňou 
a rozkladacím gaučom, sprcha/WC, TV/SAT, priestranná terasa so záhrad-
ným nábytkom a výhľadom na more.
AP/4+1 trilo vých. – 2 x 2-lôžková spálňa, kuchyňa s jedálňou a rozkladacím 
gaučom, 2 x sprcha/WC, TV/SAT, priestranná terasa so záhradným nábyt-
kom a výhľadom na more.

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. 
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od  
12 r.-18 r., každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické 
potreby, poplatok za psa 6 € / 1 noc. 

Penzión RUBIN *** 10 m

Zrekonštruovaný penzión na tichom mieste na začiatku malebného zálivu 
Pokrivenik, priamo na pobreží s výhľadom na záliv a pohorie Biokovo na 
protiľahlej pevnine.

s 2 lôžkami, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón orientovaný  na more 
alebo do parku.
AP/4+3 bilo – 100 m2 – 2-lôžková spálňa s možnosťou 2 prísteliek, veľká 
obývačka s 2 lôžkami a prístelkou, kuchyňa, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizá-
cia, terasa s veľkým kamenným stolom, výhľad na more. ST/2 – 2-lôžková 
izba, kuchynský kút, sprcha/WC, klimatizácia, TV/SAT, balkón park. ST/2+1 
– 2-lôžková izba s prístelkou, kuchynský kút, sprcha/WC, klimatizácia, TV/
SAT, balkón more.
2. poschodie: 2 x AP/3+2 bilo, 3-lôžková spálňa, kuchyňa,  obývačka  
s 2 lôžkami, sprcha/WC, TV-SAT, klimatizácia, balkón orientovaný  na more 
alebo do parku. AP/4+2 trilo – 100 m2 – 2/2-lôžkové spálne s možnosťou 
prístelky, 2 x sprcha/WC, kuchyňa, TV-SAT, klimatizácia, 2 x  terasa na more 
a do parku. ST/2 – 2-lôžková izba, kuchynský kút, sprcha/WC, klimatizácia, 
TV/SAT, balkón park. ST/2+1 – 2-lôžková izba s prístelkou, kuchynský kút,  
sprcha/WC, klimatizácia, TV/SAT, bal-
kón more.
STRAVOVANIE: individuálne alebo 
pol penzia v reštaurácii.
ŠPORT A ZÁBAVA: kúpanie na naj-
krajších plážach, odvoz člnom do od-
ľa hlých zátok, bicykle, skútre, motoro-
vé člny.

PLÁŽ: pred penziónom 150 m dlhá štrková a skalnatá, do okolitých ne-
prístupných zátok s krásnymi štrkovými plážami je zabezpečený denný od-
voz člnom.
VYBAVENIE: na prízemí sa nachádza reštaurácia s jedlami pripravovanými 
na báze domácich surovín, s prírodným olivovým olejom. V neďalekom hoteli 
Timun je pizzeria a reštaurácia na vysokej gastronomickej úrovni s dalmatín-
skymi špecialitami.
UBYTOVANIE: Prízemie: AP/10+3 – 5/2-lôžkových izieb, 3 s prístelkou, 5 x 
sprcha/WC, 5 x terasa, veľká obývačka s kuchyňaou a veľkou terasou, TV-
SAT, orientované na morskú stranu, bez klimatizácie.
1. poschodie: 2 x AP/3+2 bilo, 3-lôžková spálňa, kuchyňa, obývačka  

10 m

Apartmány  do 30.05. 30.05.-27.06. 27.06.-29.08.
PAKOMINA od 30.09. 29.08.-30.09.
AP/4 trilo záp. 640 690 830  
AP/4 trilo vých. 680 730 870
prístelka 70 80 80

PLÁŽ: pred penziónom štrková a skalnatá.
VYBAVENIE: rodinná reštaurácia pri apartmánoch – jedlá sú pripravované 

DIEŤA do 3 r. 
ZDARMA

Penzión 18.04.-13.06.     13.06.-04.07. 04.07.-18.07. 18.07.-25.07. 25.07.-15.08.
RUBIN 12.09.-10.10.     29.08.-12.09. 22.08.-29.08. 15.08-22.08.
AP/10+3  790     965 1260 1750 1900
AP/4+2 trilo . 380     430 650 850 960
AP/4+3 bilo 350     410 590 790 890
AP/3+2 bilo 320     380 555 690 870
ST/3 BM 225     280 350 460 505
ST/2 BP 210     265 335 450 490
prístelka 45       45 45 55 65
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
záverečné upratovanie, DPH, pobytovú taxu.
Cena nezahŕňa: každodenné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hy-
gienické potreby, poplatok za psa 6 € / 1 noc, raňajky 63 €, večere 105 €,  klimatizácia  
5 € / deň. Príplatky na mieste: odvoz člnom na štrkovú pláž 1,50 € / osoba oboj-
smerne, dieťa do 8 r. odvoz zadarmo.
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Hotel TIMUN***  
Menší hotel na začiatku malebného zálivu Pokrivenik, neďaleko pen
ziónu Rubin, obklopený olivovými hájmi a vinicami, priamo na pobreží 
s výhľadom na záliv a pohorie Biokovo na protiľahlej pevnine. Neďale
ko sa nachádza malé mólo pre kotvenie lodí. 

ria. Jedlá sú pripravované z kvalitných starostlivo vybraných miestnych su-
rovín, denne čerstvé ryby a morské plody.
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou  prístelky (2+1), rodinné izby (2+2), 
sprcha/WC, TV/SAT, klimatizácia, balkón s výhľadom do parku alebo na more.
STRAVOVANIE: polpenzia – servírované raňajky a večere výber z 2 menu.
ŠPORT A ZÁBAVA: kúpanie na najkrajších plážach, odvoz člnom do odľa h-
lých zátok, bicykle, skútre, motorové člny.

Cena zahŕňa: 7 x ubytovanie na dospelú osobu s polpenziou, DPH. Cena nezahŕňa: 
pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každo-
denné upratovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby, poplatok 
za psa 6 € / 1 noc, 1/1 izba 30 %, plná penzia 77 €, klimatizácia 5 € / deň, odvoz člnom 
na štrkovú pláž 1,50 € / osoba obojsmerne, dieťa do 8 r. odvoz zadarmo.
Zľavy: dieťa do 8 r. na 3. a 4. lôžku ZADARMO, dieťa 8-12 r. na 3. a 4. lôžku 50 %, dieťa 
do12 r. na základnom lôžku 30 %, osoba od 12 r. na 3.a 4.  lôžku 30%.

PLÁŽ: pred penziónom, 150 m dlhá štrková a skalnatá, do okolitých ne-
prístupných zátok s krásnymi štrkovými plážami je zabezpečený denný 
odvoz člnom.
VYBAVENIE: na prízemí sa nachádza reštaurácia à la carte ponúkajúca 
jedlá na vysokej gastronomickej úrovni s dalmatínskymi špecialitami a pizze-

10 m
2 DETI do 8 r. 

ZDARMA

Apartmány KLEMIČ 
Apartmánová vila vo východnej časti Brely, v malebnej zátoke Jaki
ru ša, 10 m od pláže, balkón s panoramatickým výhľadom na more  
a ostrov Brač, klimatizácia, WiFi, parkovisko.

PLÁŽ: 10 m štrková s pozvoľným vstupom do mora.
VYBAVENIE: 1. až 3. poschodie – AP/2+2 – 2-lôžková spálňa, obývačka  
s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sprcha/WC, TV-
SAT, klimatizácia, WI-Fi, balkón s panoramatickým výhľadom na more a pro-
tiľahlý ostrov Brač. Jeden apartmán na prízemí je vhodný pre vozičkárov.

10 m

Hotel  30.05.-20.06.  20.06.-18.07. 18.07.-25.07. 25.07.-22.08.
TIMUN 12.09.-03.10. 29.08.-12.09. 22.08.-29.08. 
1/2 BP  235 335 380 395
1/2 BM  235 350 410 425
1/2+2 BM   235 385 435 445

Apartmány  06.06.-13.06. 13.06.-27.06.  27.06.-04.07. 04.07.-29.08.
KLEMIČ 12.09.-19.09. 05.09.-12.09.  29.08.-05.09.
AP/4 bilo 690 895 950  990
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú 
taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upra-
tovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby.

Dom IVICA 
3poschodový apartmánový dom postavený z kameňa v starom me
diteránskom štýle priamo pri mori, 150 m od centra Bristu.

PLÁŽ: z drobného štrku priamo pri dome.
VYBAVENIE: 1., 2. a 3. poschodie: AP/2+2 – apartmán – 2-lôžková spálňa 
je oddelená od obývacej a kuchynskej časti vstupným priestorom, nie 
sú však oddelené stenou, v obývacej časti je rozkladací 2-lôžkový gauč,  
ku chynský kút. Apart má -
ny majú spr chu/WC, TV-
SAT, klimatizáciu, WI-FI, 
spoločná veľká terasa  
s výhľadom na more.

0 m

Dom   06.06.-13.06. 13.06.-27.06. 27.06.-04.07.  04.07.-29.08.
IVICA 12.09.-19.09. 05.09.-12.09.  29.08.-05.09.
AP/2+2  530 550 640 730
Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú 
taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upra-
tovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby. 
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PARTY DESTINÁCIE CHORVÁTSKA - NOVINKA
Pre mladých a tých, ktorí sa takto cítia !

Turistické stredisko GAJAC bolo založené v 80. rokoch, je umiestnené 
v prekrásnej zátoke na juhozápade ostrova Pag, má vlastnú pláž. Blízka 
Novalja je vzdialená 5 km a známa pláž Zrče, vďaka ktorej sa stredisko 
Gajac stalo  atraktívnejšie a vyhľadávanejšie len 20 minút chôdze. ZRČE - 
diskotékový raj na ostrove Pag dostal prezývku chorvátska Ibiza. Prichádza-
jú sem hostia z celého ostrova aj pevniny, zábava a šport tu pulzuje 24 hodín 
denne. Ohlušujúca hudba sa na vás valí zo všetkých strán. Na pláži Zrče 
nájdete štyri diskotékové kluby, kde sa tancuje nonstop - vo dne aj v noci. 
Najväčším a asi aj najatraktívnejším je Aquarius, Cocomoclub je najmenší  
a na výber máte ešte Kalypso a Papayu. Predbiehajú sa v rôznych akciách, 
koncertoch, súťažiach. 

K ubytovaniu Vám obstaráme za poplatok aj vstupenky na jednotlivé festiva
lové termíny. Minimálny pobyt – 7 nocí.

Ostrov PAG - GAJAC – ZRČE

Festivalové termíny:
04.06. - 07.06.2015 ZRCE SPRING BREAK   
28.06. - 02.07.2015 HIDEOUT FESTIVAL 
06.07. - 09.07.2015 PAPAYA DAY AND NIGHT  
15.07. - 17.07.2015 FRESH  ISLAND
20.07. - 23.07.2015 CROATIA ROCKS 
28.07. - 30.07.2015 DJ MAG BEACH 
02.08. - 06.08.2015 ELEKTROBEACH
08.08. - 15.08.2015 BARRAKUD CROATIA   
16.08. - 20.08.2015 SONUS FESTIVAL 

Apartmány GAJAC 
Moderné apartmány pre 26 osôb v stredisku Gajac, sa nachádzajú len 
20 minút chôdze od obľúbenej pláže Zrče.

AP/2+2 standard – zrekonštruovaný štandardný apartmán, 350 m od pláže, 
50 m od centra. Skladá sa z kuchyne s jedálenským kútom a rozkladacou 
pohovkou pre dve osoby (140 cm), 2-lôžkovej izby s manželskou posteľou, 
sprcha / WC, terasa. Parkovanie na ulici neďaleko apartmánu. Vybavenie: 
klimatizácia, TV/SAT, chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra, kávovar.
AP/2+2 superior – zrekonštruované mezonetové superior apartmány,  
200 m od pláže, 250 m od centra. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, 
jedáleň a obývacia izba s rozkladacím gaučom pre dve osoby (140 cm), 
sprcha / WC. Na hornom poschodí sa nachádza 2-lôžková izba s manžel-
skou posteľou, TV a balkónom. Na zadnej strane je malá krytá terasa s po-

200-350 m

Cena zahŕňa: nájom apartmánu na 7 nocí, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, 
klimatizáciu, záverečné upratovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú 
taxu 12 € / na 7 nocí osoba od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r., každodenné upra-
tovanie a výmenu bielizne a uterákov, čistiace a hygienické potreby. 

sedením, záhrada dvoma ležadlami a grilom. Parkovanie na ulici neďaleko 
apartmánu. Terasa s vírivkou a sprchovacím kútom je k dispozícii pre hostí 
všetkých šesť apartmánov. Vybavenie: klimatizácia, TV/SAT, chladnička  
s mrazničkou, mikrovlnná rúra, umývačka riadu, kávovar.
AP/4+2 standard – štandardný apartmán, 300 m od pláže, 100 m od cen-
tra. Skladá sa z kuchyne s jedálenským kútom a rozkladacou po hovkou 
pre dve osoby (140 cm), 2-lôžková izba s manželskou posteľou, izba  
s dvomi samostatnými lôžkami, sprcha / WC, terasa s posedením, malá 
zá hrada. Parkovanie na ulici. Vybavenie: klima tizácia, TV/SAT, chladnička  
s mrazničkou, mikrovlnná rúra, kávovar.

Apartmány  do 06.06.  06.06.-20.06. 20.06.-11.07. 11.07.-15.08.
GAJAC od 29.08. 22.08.-29.08. 15.08.-22.08.
AP/2+2 standard  240 385 520 685
AP/2+2 superior 320 530 720 875
AP/4+2 standard 390 635 860 1050

SPLIT - ULTRA  EUROPE  FESTIVAL 2015
Tento kultový electronic-music festival, 
ktorého domovom je Miami sa bude ko-
n ať v Európe už po tretí krát. Chorvátsko 
a konkrétne mesto Split dostalo túto mož-
nosť aj vzhľadom na prekrásne okolie 
akými je priezračné Jadranské more, 
okolité ostrovy, ktoré lákajú na plavbu 
jachtou a historické centrum v podobe 
Diokleciánovho paláca. Samotný festival sa bude konať na štadióne Poljud 
iba 1km od Diokleciánovho paláca, neďaleko mora. V blízkom okolí a na 
mori budú prebiehať aj ďalšie podujatia súvisiace s týmto festivalom.

Termín festivalu:  
10.07. – 12.07. 2015  –  bohatý 3-dňový  program, množstvo DJ-ov z celé-
ho sveta, dymové  a ohnivé efekty, LED panely, ohňostroje, svetlá. Mená 
účinkujúcich z minulých ročníkov: Afrojack, Hardwell, Tiesto, David  
Guetta a Carl Cox.
Ponúkame ubytovanie v apartmánoch, ktoré sa nachádzajú len pár minút 

chôdze od centra Splitu. V čase festivalu sú ceny apartmánov z našej po-
nuky o 100 % drahšie.
Pri ubytovaní v apartmánoch z našej ponuky v stredisku Tučepi zabez-
pečujeme 1 x denne  ZADARMO transfer Tučepi – Split v poobedňaj ších 
hodinách a Split – Tučepi v ranných hodinách. 

K ubytovaniu Vám obstaráme za poplatok aj vstupenky na celý festival, resp. 
na jednotlivé dni. Minimálny pobyt – 7 nocí.
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POZNAVACÍ ZÁJAZDY

Apartmány SPLIT 
Moderne zariadené apartmány pre 26 osôb sa nachádzajú v centre 
Splitu, kde sa počas sezóny koná mnoho kultúrnych a spoločenských 
podujatí, neďaleko mestská pláž a promenáda, v okolí sa nachádza 
pestrá ponuka reštaurácií, barov, nočných klubov, múzeí, galérií. 

ST/2: štúdio pre 2 osoby sa skladá : kuchynská linka, manželská posteľ, 
klimatizácia, balkón, Wi-Fi, TV, chladnička,  sporák s rúrou, práčka, sprcha/
WC, uteráky a posteľná bielizeň, sušič vlasov , terasa.
AP/2+2: apartmán pre 4 osoby sa skladá: 1 x 2-lôžková spálňa, obývačka  
s rozkladacím 2-lôžkom, kuchynská linka, klimatizácia, balkón, Wi-Fi, Flat TV, 
chladnička s mrazničkou, káblová TV, sporák s rúrou, práčka, sprcha/WC, 
uteráky a posteľná bielizeň, sušič vlasov, balkón.
AP/4+2: apartmán pre 6 osôb sa skladá:  2 x 2-lôžková spálňa, obývačka  
s rozkladacím 2-lôžkom, kuchynská linka, klimatizácia, Wi-Fi, Flat TV, chlad-
nička s mrazničkou, mikrovlnka, káblová TV, sporák s rúrou, práčka, sprcha/
WC, uteráky a posteľná bielizeň, sušič vlasov.

Privátne ubytovanie v Splite 30.09.-01.06. 01.06-30.09.
ST/2   75-95 105-120
AP/2+2  95-125 130-165
AP/4+2  130-166 165-200

Cena zahŕňa: nájom štúdia/apartmánu 1 noc od – do podľa obsadenosti a ponuky na 
vyžiadanie, spotrebu vody a energií, posteľnú bielizeň, klimatizáciu, záverečné upra-
tovanie, služby delegáta, DPH. Cena nezahŕňa: pobytovú taxu 12 € / na 7 nocí osoba 
od 18 r. alebo 6 € / dieťa od 12 r.-18 r.

Jesenná jadranská promenáda

Termín: 23.10.-01.11. ●  Cena: 295 €/osoba

1.deň: odchod zo SR v neskorých večerných hodinách.
2.deň: ráno príchod do Zadaru, prehliadka starého mesta, presun do Trogi-
ru, prehliadka historického centra, katedrála sv. Vavrinca, opevnenie, kos-
toly paláce,  odchod do Tučepi, večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách výlet do Makarskej, návšteva Františkánskeho kláštora 
s múzeom mušlí, botanická záhrada Kotišina. Odtiaľ sa schádza cez staré 
Biokovo do Tučepi. Po ceste sa navštívi stará lisovňa oleja s ukážkou výroby 
mydla z olivového oleja, večera, nocľah v Tučepi.
4. deň: celodenná oberačka olív s obedom,  každý dostane svoj olivovníkov, 
súťaž medzi účastníkmi v šikovnosti pri oberačke, večer návšteva miestnej 
lisovne olivového oleja, večera,  nocľah.
5. deň: celodenný výlet do Dubrovníka, ktorý za stredovekými hradbami 
ukrýva architektonické, kultúrne a historické skvosty, cestou  zastávka na 

mandarínkových plantážach v údolí Neretvy – Opuzen. Večera, nocľah.
6. deň: celodenný výlet do pútnického mesta Medugorje a Mostaru v Bosne 
a Hercegovine, v ktorom sa stretávajú orientálna a európska kultúra a moslim-
ské a kresťanské tradície, večera, nocľah.
7. deň: voľný program, kúpanie,  rozlúčka s morom na konci sezóny (podľa 
počasia) resp. vychádzky do okolia, večera, nocľah.
8. deň: po raňajkách odchod z Tučepi do Splitu – prehliadka Splitu, 1700 
rokov starý Diokleciánov palác, antické námestie Peristyl, Jupiterov chrám  
v rušnom centre moderného mesta. Popoludní pokračovanie v ceste do SR. 
Návrat do Bratislavy v ranných hodinách.

Cena zahŕňa: 6x ubytovanie v apartmánoch 6x polpenziu v Tučepi, pobytové taxy, auto-
busovú dopravu, výlety a prehliadky podľa programu,  sprievodcu, ochutnávku vína a oli-
vového oleja, 2 l olivového oleja, košík mandariniek,  DPH. Minimálny počet účastníkov 30.

TIPY NA VÝLETY z MAKARSKEJ
Okrem kúpania a slnenia na štrkových plážach je Makarská riviéra 
ideálnym miestom a východiskovým bodom na výlety so športovým 
alebo kultúrnopoznávacím zameraním, ponúkame vám najzaujímavej
šie tipy na výlety so slovensky alebo česky hovoriacim sprievodcom.

● RAFTING na rieke Cetine
poldenný, minibusom alebo individuálne

● MEDJUGORJE
pútnické miesto, celodenný, autobusom

● DUBROVNÍK
perla Jadranu – celodenný autobusom

● MOSTAR
okno do Orientu – celodenný 
autobusom

● BIOKOVO 
poldenný minibusom 
s pešou prechádzkou, občerstvenie

● IMOTSKI
celodenný autobusom

● NERETVA
celodenný autobusom 

● Fish piknik  HVAR – BRAČ
celodenný loďou

● KORČULA
celodenný loďou
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I. Úvodné ustanovenia
Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch 
or ganizovaných MORE s.r.o. (ďalej len všeobecné 
pod  mienky) platia pre všetky zájazdy a pobyty orga-
nizované obstarávateľom MORE s.r.o. (ďalej len CK), 
uverejnené v katalógu alebo ponukovom liste na rok 
2015, a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované 
na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa- 
klienta podľa zákona č. 281/2001 Z. z. v znení nesko-
rších predpisov (ďalej len zákon č. 281/2001).

II. Vznik zmluvného vzťahu 
Objednávateľ sa môže zúčastniť na zájazde alebo po-
byte or-ganizovanom CK na základe zmluvy o obstaraní 
zájazdu (ďalej len zmluva)  uzatvorenej podľa § 741a-k 
Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ). Zmluva medzi 
CK a objednávateľom sa uzatvára písomne a nadobúda 
platnosť  dňom podpisu zmluvnými stranami. 
Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická 
osoba. Jedna zmluva o zájazde môže byť uzatvorená 
v prospech viacerých osôb. Rovnaké podmienky platia 
pre všetky osoby uvedené v jednej zmluve. V takomto 
prípade sa objednávateľ zaväzuje oboznámiť všetky 
spolu zúčastnené osoby so všeobecnými podmienkami  
a so všetkými informáciami o zájazde. Za splnenie  
zmluvných záväzkov všetkých osôb uvedených v zmluve 
ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Za neplnoletú 
oso bu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca. Súčasťou 
zmlu vy o zájazde je katalóg CK, resp. ponukové listy 
alebo iné informácie o službách, ktoré sú predmetom 
zmluvy. V katalógu CK alebo v ponukových listoch je 
uvedený podrobný popis ubytovacích zariadení - hotelov, 
apartmánov, ich zaradenie do kategórie a triedy podľa 
oficiálnej kategorizácie v príslušnej krajine a ceny po-
bytov podľa jednotlivých termínov sezóny. Apartmány 
a ubytovanie v súkromí, pri ktorých nie je uvedené 
zatriedenie do kategórie, nepodliehajú oficiálnej kate-
gorizácii v príslušnej krajine, podrobné informácie o ich 
vybavení sú uvedené v popise samostatne pri každom 
ubytovacom zariadení.
CK je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu 
poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné  
k účasti na zájazde alebo pobyte a všetky doklady, ktoré 
potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstarávaných 
služieb. Ak sa zmluva uzatvorí v čase kratšom ako 7 dní 
pred začatím zájazdu alebo  pobytu, poskytne CK tieto in-
formácie a doklady objednávateľovi pri podpísaní zmluvy.

III. Rezervácia miest 
Účasť na zájazde alebo pobyte si môže objednávateľ 
rezervovať osobne, písomne, telefaxom, e-mailom alebo 
telefonicky. Rezervácia je záväzná po potvrdení CK. CK 
rezerváciu zruší, ak do dohodnutého termínu rezervácie 
nebude uzatvorená zmluva z dôvodu prekážok na strane 
objednávateľa. 

IV. Cena, rozvrh platieb 
Cena zájazdu je zmluvná cena dohodnutá medzi CK  
a objednávateľom v zmluve. Objednávateľ zaplatí pr-
vú zálohovú platbu vo výške 50 % z dohodnutej ceny 
zájazdu pri podpise zmluvy, doplatok do 100 % ceny 
zájazdu uhradí do 30 dní pred začatím zájazdu alebo 
pobytu. Ak objednávateľ uzatvorí zmluvu v čase kratšom 
ako 30 dní pred začatím zájazdu alebo pobytu, zaplatí 
celú cenu zájazdu alebo pobytu pri podpise zmluvy. Ak 
objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu / poby-
tu v stanovenom termíne, môže CK od zmluvy odstúpiť  
a objednávateľ musí zaplatiť zmluvnú pokutu podľa 
člán ku V. Všeobecných podmienok.
Ceny zájazdov a pobytov sú kalkulované na základe 
ce nových podmienok a kurzu eura voči cudzím menám 
k 1.11.2014. Obstarávateľ je oprávnený zvýšiť dohod-
nutú cenu zájazdu / pobytu v zmysle ust. § 741c OZ, 
ak dôjde k zvýšeniu cien pohonných hmôt, diaľničných, 
cestných a ďalších poplatkov zahrnutých v nákladoch 
na dopravu, a to v miere zodpovedajúcej zvýšeniu cien 
týchto nákladov. CK nebude zvyšovať ceny u zálohových 
platieb uhradených pred dňom zvýšenia ceny. Písomné 
oznámenie o zvýšení ceny zájazdu odošle CK objedná-
vateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

V. Zmluvná pokuta
Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a dôvodom jeho od-
stú penia nie je porušenie povinností CK, je objednávateľ 
povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu vo výške: 
n20 € na osobu – ak odstúpi od zmluvy 60 a viac dní 
pred začatím zájazdu / pobytu / dopravy autobusovej.
n30 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy 59-30 dní 
pred začatím zájazdu / pobytu / dopravy autobusovej.
n40 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy 29-22 dní 
pred začatím zájazdu / pobytu / dopravy autobusovej.
n75 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy 21-15 dní 
pred začatím zájazdu / pobytu / dopravy autobusovej. 
n80 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy 14-8 dní 
pred začatím zájazdu / pobytu / dopravy autobusovej. 
n100 % z ceny zájazdu – ak odstúpi od zmluvy 7 dní 
a menej pred začatím zájazdu / pobytu / dopravy auto-
busovej.
Pri sprostredkovaní leteckej dopravy pre objednávateľa 
– predaji leteniek samostatne, aj k pobytom a zájazdom 
CK, platia stornovacie podmienky príslušnej leteckej 
spoločnosti. CK je povinná informovať objednávateľa 
o stornovacích podmienkach leteckej spoločnosti pred 
zakúpením letenky.
Objednávateľ môže v lehote najneskôr 28 dní pred začatím 
zájazdu /pobytu oznámiť, že sa namiesto neho zájazdu/ 
pobytu zúčastní iná osoba. Oznámenie musí mať písomnú 
formu a musí obsahovať vyhlásenie a pod pis nového ob-
jednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný 
a nový objednávateľ zodpovedajú spoločne a nerozdielne 
za zaplatenie ceny zájazdu / pobytu a úhradu nákladov, 
ktoré vzniknú CK v súvislosti so zmenou objednávateľa.
Zmena termínu zájazdu / pobytu / dopravy alebo zme-
na ubytovacieho zariadenia sa považuje za storno a novú 
objednávku.

VI. Zmeny zmluvných podmienok,
zrušenie zájazdu 
Ak pred začatím zájazdu vzniknú na strane CK dôvody 
na zmenu podstatnej náležitosti zmluvy, navrhne CK 
objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena 
má za následok aj zmenu ceny zájazdu / pobytu, musí 
v návrhu uviesť aj novú cenu zájazdu / pobytu. Ak ob-
jednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou, môže od 
zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvnej pokuty. Túto 
skutočnosť musí písomne oznámiť v lehote určenej CK. 
CK môže zájazd zrušiť, ak sa nedosiahne stanovený 
minimálny počet účastníkov do 10 dní pred začiatkom 
zájazdu. CK bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných 
dní pred začiatkom zájazdu,  informuje objednávateľa  
o zrušení zájazdu a vráti mu celú sumu zaplatených 
záloh. CK môže zájazd zrušiť aj prípade, ak sa  
vy   skyt nú okolnosti, ktorým nie je možné zabrániť ani 
pri vy naložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku nepred-
vídateľných udalostí ako sú prírodné pohromy, vojnové 
konflikty alebo politické nepokoje.
Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na základe 
novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite 
zod po vedajúcej službám dohodnutým v pôvodnej 
zmlu ve, ak CK môže takýto zájazd poskytnúť. CK môže  
od zmluvy odstúpiť tiež z dôvodu porušenia zmluvných 
povinností objednávateľom. V takom prípade je objedná-
vateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku V. 
všeobecných podmienok. Objednávateľ nemá nárok na 
vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu / poby-
tu ne využil vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde  
v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v zmluve, ak 
sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu 
zájazdu, alebo ak nemôže prekročiť štátnu hranicu pre 
porušenie pasových, colných alebo devízových predpisov. 

VII. Uplatňovanie nárokov objednávateľa 
pri porušení právnej povinnosti 
cestovnej kancelárie MORE s.r.o. 
Ak CK neposkytne objednávateľovi služby v dohodnutom 
množstve a kvalite, môže objednávateľ uplatniť právo 
na odstránenie vady chybne poskytnutej služby bezod-
kladne priamo na mieste u zástupcu CK alebo dodávateľa 
služieb. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť 
písomný záznam v spolupráci so zástupom CK alebo dodá-
vateľa. Ak ide o vadu chybne poskytnutej služby, ktorú je 

možné odstrániť ihneď v mieste poskytovanej služby, ob-
starávateľ je povinný túto vadu odstrániť bez zbytočného 
odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť 
ihneď, uplatní objednávateľ svoje nároky písomne u CK 
bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa 
skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, do 
troch mesiacov, odo dňa, kedy sa mal zájazd podľa zmlu-
vy skončiť, inak právo na reklamáciu zaniká. 
CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, 
ani jej dodávatelia služieb a ak škoda bola spôsobená 
zákazníkom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená 
s poskytovaním zájazdu alebo služieb, alebo ak škoda 
vznikla v dôsledku nezvratnej udalosti, ktorej nemohlo 
byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo 
v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 
Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie sa riadi 
reklamačným poriadkom CK.

VIII. Poistenie objednávateľa 
CK zabezpečuje pre objednávateľa na základe jeho  po-
žia davky komplexné cestovné poistenie podľa poist ných 
podmienok poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa, 
a.s., vrátane poistenia pre prípad, že objedná vateľovi 
vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmlu-
vy v prípade nehody alebo ochorenia. O podrobných 
podmienkach poistenia informuje CK objednávateľa 
pri uzatváraní zmluvy. Poistný vzťah vznikne medzi 
objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou UNION 
poisťovňa, a.s.. Podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z.  
v znení neskorších predpisov podpisom zmluvy o obsta-
raní zájazdu objednávateľ dáva súhlas spoločnosti Union 
poisťovňa, a.s. so spracovaním svojich osobných údajov, 
uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu a údajov, 
ktoré poskytne Union poisťovni, a.s. počas trvania zmlu-
vného vzťahu a súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený 
všetkými osobami uvedenými v zmluve o obsta-raní 
zájazdu na uvedenie ich osobných údajov do zmluvy  
a na udelenie súhlasu na ich použitie na účel vykonáva-
nia poisťovacej činnosti podľa zákona č. 95/2002 Z. z.  
v znení neskorších predpisov vrátane sprístupnenia údajov 
subjektom so sídlom v cudzine za podmienok podľa § 23 
zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a za podmienky, že zahraničné subjekty sú v zmluvnom 
vzťahu s Union poisťovňou, a.s., na výkon marketingovej 
činnosti súvisiacej s poisťovacou činnosťou, vykonávanou 
priamo Union poisťovňou, a.s. alebo jej zmluvnými part-
nermi v prospech Union poisťovne, a.s.. Súhlas je daný 
na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne 
odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky.

IX. Povinné zmluvné poistenie 
cestovnej kancelárie MORE s.r.o. 
Cestovná kancelária MORE s.r.o. má v zmysle § 9 až 11 
zákona č. 281/2001 Z. z. uzatvorené povinné zmluv-
né poistenie zájazdu pre prípad úpadku č. 11 6 2910  
v poisťovacej spoločnosti UNION poisťovňa a.s. Na zá klade 

toho objednávateľovi vzniká právo na poistné plnenie, ak 
CK z dôvodu úpadku 
uneposkytne objednávateľovi ním zaplatenú dopravu  
z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou 
zájazdu, vrátane nevyhnutého stravovania a ubytovania 
do odchodu,
uak nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok za 
zájazd alebo pobyt, ak sa zájazd alebo pobyt neuskutočnil 
ua ak nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou 
cenou zájazdu alebo pobytu a cenou čiastočne poskyt-
nutého zájazdu alebo pobytu, ak sa zájazd alebo pobyt 
uskutočnil sčasti. 
Poistná zmluva platí pre zájazdy a pobyty zakúpené  
v termíne od 1.12.2014 do 30.11.2015 a je platná len pre 
osoby prihlásené na zájazd alebo pobyt. Poistenie sa vzťa-
huje aj na ubytovanie s individuálnou dopravou (pobyt). 
Doklad o poistení dostane každý objednávateľ- klient, 
ktorý uzavrie zmluvu s CK.
 
X. Cestovné doklady 
Cestovné doklady si objednávateľ obstará sám a zod-
povedá za ich správnosť a úplnosť. Pri zájazdoch do 
krajín s vízovou povinosťou nie je v cene zájazdu zahr-
nutý poplatok za vybavenie víz, ak to nie je v zmluve 
dohodnuté. Ak víza do krajín s vízovou povinnosťou ob-
staráva CK, musí objednávateľ v termíne stanovenom CK 
predložiť požadované doklady potrebné na ich vybavenie.  
V opačnom prípade CK nezodpovedá za včasné vybavenie 
víza. Objednávateľ-cudzozemec, ak sa na neho vzťahuje 
vízová povinnosť navštívenej krajiny, si víza obstará sám.  

XI. Záverečné ustanovenia 
Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 
decembra 2014 a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, 
ktorú uzatvorí CK s objednávateľom, pokiaľ si zmluvné 
strany nedohodli iné podmienky.
Všetky údaje v katalógu- v ponukovom liste cestovnej 
kancelárie MORE s.r.o. 2015 zodpovedajú stavu 
známemu ku dňu 1.12.2014. CK si vyhradzuje právo ich 
zme ny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objedná-
vateľom. Objednávateľ podpisom zmluvy s CK potvrdzu-
je, že sa s týmito všeobecnými podmienkami oboznámil, 
súhlasí s nimi a prijíma ich. Objednávateľ potvrdzuje 
podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu svoj súhlas s tým, 
aby CK spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmlu-
ve o ob staraní zájazdu, pobytu a služieb vrátane rod-
ného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných 
a sprostredkovaných CK a pre akvizičnú činnosť v zmysle 
Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený 
podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu udeliť súhlas aj na 
spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených 
v zmluve o obstaraní zájazdu. Poskytované údaje môžu 
byť sprístupnené iba zamestnancom CK a ďalej osobám, 
ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať 
a poskytovať.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej 
kancelárie MORE s.r.o. 2015



Kúpa a predaj
- sprostredkujeme kúpu nehnuteľnosti v Chorvátsku pre fyzické aj právnické osoby
- poradenstvo pri zakladaní firmy v Chorvátsku

Property management service pre majiteľov nehnuteľností na Makarskej riviére:
- legislatívne náležitosti prevádzky a správy nehnuteľností,
- kategorizácia a prenájom nehnuteľností počas sezóny,
- údržba a servis nehnuteľností.

Podrobné popisy poznávacích zájazdov, všetky informácie o výletoch, krajine, doprave, poistení 
a ostatné kapacity, iné strediská a destinácie máme k dispozícii na našej internetovej stránke

www.more.sk

NEHNUTEĽNOSTI V CHORVÁTSKU
APARTMÁNY - DOMY - POZEMKY

Kontakt BRATISLAVA
CK MORE s.r.o.

Sklenárová 4, 821 09 Bratislava
(budova súkromnej MŠ ŠTVORLÍSTOK)

02/52622421-2
0905/727 707, 0911/334 128

0905/314 440
ckmore@more.sk

rezervacie@more.sk
Skype: ckmoreslovakia, 

ckmore1

Kontakt TUČEPI
TRAVEL AGENCY MORE

Dračevice 34,
(kancelária v DOME DELIČ 

- medzi hotelom AFRODITA a ALGA)
00385/21/623525
00385/98/9548747
00385/99/8865505
more@st.t-com.hr 
stanko@more.sk


