
Ceny platné jen do 5. dubna 2016

vilky a privát. apartmány Caorle

lze dokoupit autobusovou dopravu za 1.890 Kč / os.

Chorvatsko - severní Dalmácie - vodice

n  písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
n  zdarma dětský zábavní klub v českém jazyce 
n  krátká vzdálenost z Čr

pobyty od / do 30.04.
14.05.

14.05.
28.05.

28.05.
04.06.

04.06.
11.06.

11.06.
18.06.

18.06.
25.06.

25.06.
02.07.

02.07.
09.07.

09.07.
20.08.

20.08.
27.08.

27.08.
03.09.

03.09.
10.09.

10.09.
24.09.typ apartmánu max. osob

bilo 2 2 2 990 3 990 4 890 5 490 6 290 7 890 8 990 9 990 10 590 9 690 6 190 4 690 2 990
bilo 4 4 3 390 4 490 5 490 6 190 7 090 8 890 10 090 11 290 11 890 10 890 6 990 5 190 3 390

trilo 6/7 7 4 290 5 590 8 690 9 890 11 290 14 190 15 990 17 890 18 890 17 290 11 190 8 290 4 990

cena za apartmán zahrnuje:
n pronájem apartmánu na 7 nocí (od / do soboty)
n spotřeby vody, el. energie a případně plynu
n delegátské služby CK 
n klimatizace - pouze typ trilo
n  další informace naleznete na www.nev-dama.cz/kaufland 

nev - Dama a kaUFlanD vám pŘináŠeJÍ

itálie - Caorle

rezervace on-line na www.nev-dama.cz/kaufland
či volejte zdarma 800 12 10 10

(uvedené nabídky platí do vyprodání kapacity, nejpozději však do 5. dubna 2016)

lze dokoupit autobusovou dopravu za 2.190 Kč / os.

Chorvatsko - severní Dalmácie - trogir

cena za osobu zahrnuje:
n  ubytování ve dvoulůžkovém či třílůžkovém pokoji při 

obsazenosti 2 osobami na 7 nocí (od / do soboty)   
n  7x polopenze   
n  závěrečný úklid n  ložní a koupelnové prádlo   
n  spotřeby vody a el. energie a příp. plynu   
n  pobytová taxa n  delegátské služby CK   
n  další informace naleznete na www.nev-dama.cz/kaufland 

pension villa kairos hhh

n  průzračně čisté moře a oblázkové pláže
n předměstí „UnesCo městečka“ trogir 
n pokoje s balkonem a klimatizací

od ... 613 Kč / os. / tý
den

od ... 4.890 Kč / os. / týden

ceny
zaapartmán

cenys polopenzíza osobu

* dítě do 5 let na přistýlce

pobyty od / do 04.06.
18.06.

18.06.
25.06.

25.06.
02.07.

02.07.
09.07.

09.07.
20.08.

20.08.
27.08.

27.08.
03.09.

03.09.
10.09.typ apartmánu

P2 balkon 4 890 5 490 5 990 6 590 6 990 6 590 5 490 4 890
1 dítě* ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA


