Vzdálenost z Prahy 810 km

CHORVATSKO - KVARNERSKÁ RIVIÉRA – CRIKVENICA
Kolektiv –Margit Koláčková
Město Crikvenica je oblíbené turistické letovisko, které se nachází na pobřeží Kvarnerského
zálivu Jadranského moře. Leží 25 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí řeky Dubračina, jejíž
nánosy písku vytvořily věhlasnou starou crikvenickou pláž. Celé město je ve skutečnosti
riviéra. Skládá se ze čtyř částí: Dramalj, Jadranovo, Crikvenica a Selce. Název města
Crikvenica pochází z chorvatského crkva, což znamená kostel, podle zdejšího klášterního
kostela, který založil Nikola Frankopan v roce 1412. Letovisko je chráněné ze severovýchodu
malebným pohořím Velké Kapely a je zde příjemné mírné podnebí. Crikvenica je čisté
upravené městečko s krásnou dlouhou přímořskou promenádou, plnou zeleně.

VILA SILVIJA
Klimatizované pokoje jsou v příjemném, rodinném dvoupatrovém penzionu, cca 20 m od
penzionu Mudražija, kde se naši klienti stravují, ve středisku Crikvenica přímo u krásné
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Obchody, restaurace a kavárny se nacházejí
v okolí penzionu. Penzion je vybaven recepcí a venkovním posezením. V prvním a druhém
patře je vždy umístěna velká lednice, kterou mohou hosté společně využívat. Penzion
disponuje celkem 12cti dvoulůžkovými pokoji s možností až dvou přistýlek a jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, Wi-Fi, TV a klimatizací. Většina pokojů má balkon.

UBYTOVÁNÍ:
Penzion disponuje celkem 12 pokoji, 6 pokojů je v prvním patře a 6 pokojů ve druhém patře.
Pokoje mají vždy dvě až 3 pevná lůžka a většina pokojů má k dispozici další lůžka formou
kvalitních přistýlek. Ubytování v 1. a 2. patře je identické. 5 pokojů má vlastní balkon, jeden
dvoulůžkový pokoj je bez balkonu. Celková kapacita objektu je 38 lůžek. Skupina může
obsadit jedno patro, což je 17 - 19 osob a nebo celý objekt, dle počtu zájemců.

V níže uvedené ceně, je započtena doprava busem z Prahy do Crikvenice ve výši 1 800,Kč. Je možné jet do Crikvecice také v pátek v podvečer vlakem společnosti RegioJet z
Prahy do Rijeky a dále na místo Vašeho pobytu bude zajištěn rozvoz místní dopravou.
V současné době, je cena za sedačku ve vlaku tam i zpět cca 2400,-Kč, čili doplatek CK
za železniční dopravu je v současné době 600,-Kč na klasické místo k sezení. Je možné
v dopravě vlakem zvolit další alternativy jako např: lůžkovou úpravu, nebo vlastní kupé
pro 4 – 6 osob, aktuální ceny této nabídky najdete na www.regiojet.cz. Rozhodnutí o
Vámi zvolené dopravě, je nutné učinit co nejdříve z důvodu levnějšího jízdního lístku a
dále vzhledem k zaplněnosti vlaku.
CENA:
č. záj.

termín

S 07

pátek 16.07. – neděle 25.07.2021

cena za osobu
11 490

SLEVY A PŘÍPLATKY:
Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 2 290 Kč, dítě do 13 let na 3.lůžku je grátis, platí pouze
dopravu a režie ve výši 2190,-Kč, druhé dítě na 4.lůžku do 13 let platí 5990,-Kč
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování v klimatizovaném AP, 7x polopenzi, dopravu autobusem, spotřebu vody, plynu
a el. energie, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, WiFi,
profesionální českou delegátku Helenku, která bydlí přímo v objektu.
Cvičení hathajógy s Margit ráno 1 1/4h a večer 1 1/2h (cca 20h cvičení), www.jogasmargit.cz.

CENA NEZAHRNUJE:
pobytovou taxu, mládež 12 – 18 let hradí 200 Kč/pobyt, nad 18 let hradí 400 Kč/pobyt,
cestovní zdravotní pojištění, lze zajistit v naší CK od pojišťovny Uniqa za 320 Kč/pobyt/dosp. os
a děti do 15 let 160 Kč/pobyt, toto pojištění zahrnuje i případné storno pobytu, možnost připojištění
na Covid za 260 Kč/pobyt/os
STRAVOVÁNÍ:
Polopenze v restauraci v penzionu Mudražija: snídaně formou švédských stolů – 3 druhy
salámu, jogurt, müsli, džem, máslo, cereálie, mléko, čaj, káva, kakao, vejce na několik
způsobů. Večeře je formou švédských stolů, 4 druhy jídla, u večeře je k dispozici pitná voda.

Pište nebo volejte Margit, margit.kolackova@gmail.com, 722 964 689

