
6262

TRASY A CENY PŘEPRAVY NA OSTROVY
Ostrov Krk: s pevninou spojen mostem - mýtné 35 kuna (osobní automobil včetně posádky). Ostrov Cres: a) trajekt Brestova - Porozina (ostrov Cres), trajekt trvá 25 min. Jezdí 9x denně (v sezóně 
od 6,45 do 19,30 hod.). Cena 115 kuna/automobil, dospělá os. 18 kuna; b) trajekt Valbiska (ostrov Krk) - Merag (ostrov Cres), trajekt trvá 25 min. V sezóně jezdí 9x denně (od 5,45 do 23,30). Ceny 
115 kuna/automobil, dospělá os. 18 kuna. Ostrov Lošinj: s ostrovem Cres (viz výše uvedená trajektová spojení) je spojen mostem (zdarma). Ostrov Rab: trajekt Stinica - Mišnjak (ostrov Rab). Trajekt 
trvá 20 min. V sezóně jezdí od 5,00 do 22,30 každých 30 min. Cena 98 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 17 kuna. Trajekt Valbiska (ostrov Krk) - Lopar (ostrov Rab). Cena: 37 kuna/os., 225 kuna/auto. 
Ostrov Pag: a) směrem od Zadaru je ostrov s pevninou spojen mostem (zdarma); b) trajekt Prizna - Žigljen (ostrov Pag). Trajekt trvá 20 min. V sezóně jezdí nonstop každých 30 min. (od 23,30 do 7,30 
každou hodinu). Cena 96 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 17 kuna. Ostrov Vir: s pevninou je spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov Pašman: a) trajekt Biograd n. M. - Tkon (ostrov 
Pašman). Trajekt trvá 15 min. V sezóně jezdí od 6,00 do 21,20 každou hodinu. Cena 80 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 14 kuna. b) Trajekt Zadar – Preko (ostrov Ugljan). V sezóně jezdí 12x denně. 
Cena 18 kuna/os., 103 kuna/auto. Ostrov Ugljan je s ostrovem Pašman spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov Murter: s pevninou je spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov 
Čiovo: s pevninou je spojen mostem (neplatí se zde žádné mýtné). Ostrov Brač: a) Split - Supetar (ostrov Brač). Trajekt trvá 1 hod. V sezóně jezdí 12x denně (od 5,15 do 23,59). Cena 154 kuna/os. 
automobil. Dospělá os. 33 kuna; b) Makarska - Sumartin (ostrov Brač). Trajekt trvá 1 hod. V sezóně jezdí 5x denně (od 7,30 do 20,00). Cena 150 kuna/os. automobil. Dospělá os. 30 kuna. Ostrov Vis: 
trajekt Split - Vis (ostrov Vis). Trajekt trvá 2 hod. V sezóně jezdí 3x denně (od 9,30 do 19,00). Cena 340 kuna/os. automobil. Dosp. os. 54 kuna. Ostrov Hvar: a) trajekt Split - Stari Grad (ostrov Hvar). 
Trajekt trvá 2 hod. V sezóně jezdí 5x denně (od 8,30 do 20,30). Cena 310 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 47 kuna; b) Drvenik - Sučuraj (ostrov Hvar). Trajekt trvá 30 min. V sezóně jezdí 9x denně 
(od 5,45 do 20,30). Cena 108 kuna/os. automobil. Dospělá osoba 16 kuna. Cestu na poloostrov Pelješac si můžete zkrátit trajektem Ploče - Trpanj (trajekt trvá 1 hod., jezdí 6x denně od 7,30 do 20,00, 
cena 138 kuna/os. automobil, dosp. osoba 32 kuna). Uvedené ceny jsou za 1 cestu. Jedná se o tarify platné v roce 2018. Pro děti od 3 do 12 let jsou obvyklé slevy 50 %. Děti do 3 let bývají zdarma. 

CK B&K TOUR upozorňuje, že v r. 2020 může být jízdní řád včetně cen upraven. Aktuální údaje (jízdní řád a aktuální ceník) budou klientům rozesílány s nájezdovými pokyny.
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DOPORUČENÉ TRASY
A/ Západní strana Istrijského poloostrova (Novigrad, Poreč)
I. Varianta: ... Linz - Salzburg - Villach - Karavanka tunel - Ljublana - Postojna - Koper ...
II. Varianta: ... Vídeň - Graz - Maribor - Ljublana - Postojna - Koper ... a dále pak směr Pula.

B/ Východní strana Istrijského poloostrova (Rabac, letoviska v okolí Puly)
Obě varianty stejně jako trasa A až do Postojny, odkud pokračujete do Rijeky a dále tunelem Učka po pěkné silnici (tzv. Istarski Ypsilon) směr Pula.

C/ Oblast Kvarnerského zálivu (ostrov Krk, trajekt na ostrov Cres, Opatija, Ičiči, Lovran, Crikvenica, Novi Vinodolski)
Obě varianty stejně jako trasa A až do Postojny, odkud pokračujete do Rijeky a dále buď při pobřeží na západ (Opatija, Lovran, trajekt Cres), 

nebo na jih (ostrov Krk, Crikvenica, Novi Vinodolski).

D/ Ostrovy Rab, Pag, Vir a střední Dalmácie (od Sv. Filipa i Jakova až po Trogir)
... Graz - Maribor a v Chorvatsku najedete na pohodlnou a rychlou dálnici do Splitu vedoucí přes Záhřeb a Karlovac, ze které pak odbočíte 
do Vašeho letoviska. Trasa dálnice je zakreslena na mapě. 

E/ Jižní Dalmácie (Split - odkud odjíždějí trajekty na ostrovy Hvar, Brač, Vis), dále Omišská riviera, Makarská riviera, 
Podaca, Gradac, Klek a Orebič

I. Varianta: ... Graz - Maribor - v Chorvatsku najedete na pohodlnou a rychlou dálnici přes Záhřeb a Karlovac (směr Split). 
Trasa dálnice je zakreslena na mapě. 

II. Varianta: ... Graz - Maribor - v Chorvatsku najedete na dálnici přes Záhřeb do Karlovce. Z Karlovce pokračujete 
po „staré cestě“ přes Plitvice (nezapomeňte si udělat časovou rezervu na návštěvu národního parku Plitvická 

jezera) - Gračac - Knin - Sinj - Split. 
III. Varianta - cesta přes Maďarsko: ... BRATISLAVA - hraniční přechod RAJKA - najedete na dálnici 

M1, po které pojedete 6 km směr GYÖR (pouze těchto 6 km je bez poplatku) - sjedete z dálnice a po-
kračujete přes CSORNA-SZOMBATHELY - KÖRMEND - na hraniční přechod do Chorvatska Letenye - 

Goričan a dál pokračujete po dálnici A4 na Záhřeb.

VZDÁLENOSTI Z PRAHY
Ičiči ..................................................... 769 km
Lovran  ................................................ 772 km
Opatija  ............................................... 765 km
Novigrad  ............................................. 795 km
Novi Vinodolski  ................................... 801 km
ostrov Krk  ........................................... 804 km
Poreč  .................................................. 821 km
Rabac  ................................................. 832 km
ostrov Cres  ......................................... 834 km
Rovinj  ................................................. 842 km
ostrov Rab  .......................................... 843 km
Crikvenica  ........................................... 846 km
Pula  .................................................... 854 km
Pješčana Uvala .................................... 861 km
Medulin  .............................................. 863 km
ostrov Lošinj  ....................................... 866 km
Premantura  ......................................... 867 km
Sv. Filip i Jakov  .................................... 928 km

ostrov Pag ........................................... 929 km
Pakoštane  ........................................... 932 km
ostrov Vir  ............................................ 932 km
Drage  ................................................. 935 km
ostrov Pašman  .................................... 941 km
Pirovac  ............................................... 944 km
Vodice  ................................................ 951 km
ostrov Murter  ...................................... 958 km
Turanj  ................................................. 977 km
Bilo  ..................................................... 983 km
Biograd na Moru  ................................. 986 km
Primošten  ........................................... 988 km
ostrov Čiovo  ....................................  1.012 km
Vinišče  .............................................  1.018 km
Duče  ................................................  1.063 km
Omiš  ................................................  1.065 km
Mala Luka  ........................................  1.067 km
Baška Voda  ......................................  1.075 km

Makarska  .........................................  1.081 km
Čaklje  ..............................................  1.090 km
Podgora  ...........................................  1.090 km
Igrane  ..............................................  1.099 km
ostrov Brač  ......................................  1.117 km
ostrov Hvar  ......................................  1.120 km
ostrov Vis  .........................................  1.120 km
Brist  .................................................  1.140 km
Gradac  .............................................  1.143 km
Podaca  .............................................  1.147 km
Komarna  ..........................................  1.151 km
Klek  .................................................  1.152 km
Orebič  ..............................................  1.165 km
Drače  ...............................................  1.171 km
Sreser  ..............................................  1.172 km
Uvala Žuronja  ..................................  1.185 km

VÍCE APARTMÁNŮ V CHORVATSKU

www.bktour.cz
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Název objektu ��������������������������������������������������������������������������������������Apartmán SRNEC

Umístění objektu �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Vir

Počet řádných lůžek + počet přistýlek ��������������������������������������������������� Objekt: 4+1os�

Kód objektu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14101

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  �����������������������������������������  * možnost koupání

2)  ������������������������������������������  * nejbližší obchod

3)  �������������������������������������  * nejbližší restaurace

4)  ���������������������������  v objektu k dispozici bazén

5)  ����������������������������������  domácí zvíře povoleno

6)  ����������������������������������������������  k dispozici WiFi

7)  �������������������������������������� možnost klimatizace

NÁŠ DOJEM

* vzdálenost v kilometrech 

(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

0,08 0,1 0,15

1 2 3 4 5 6 7

SYSTEMATIKA KATALOGU DŮLEŽITÉ INFORMACE

DOPRAVA AUTEM
Pobyty a zájezdy v tomto katalogu jsou určeny pro klienty s vlastní dopravou. Podrobnou trasu (vč. aktuál-
ních cen dálničních poplatků, mýtného, pohonných hmot apod.) do Vašeho letoviska od nás obdržíte e-mai-
lem nebo poštou ihned poté, co doplatíte Vaši dovolenou (nejpozději 14 dní před Vaším odjezdem). Dovoluje-
me si Vás upozornit, že k cestě potřebujete platný řidičský průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta).

DOPRAVA AUTOBUSEM
K většině našich ubytovacích kapacit Vám nabízíme v termínech 29.5.-19.9. možnost zajištění autobusové 
dopravy. Využíváme služeb prověřených přepravců, přeprava má charakter pravidelné autobusové linky 
(tzn. bez hostesek či autobusových delegátů, místenky se nevystavují na konkrétní sedadla - lze však 
přihlédnout k přáním či zdravotním problémům klientů). Vzhledem k nízké ceně jsou obsazována všechna 
místa v autobuse (vč. poslední řady sedadel). Každý cestující (i malé děti) musí mít své sedadlo. CK si 
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby podnapilé či vulgárně se chovající vůči ostatním osobám, a to 
bez nároku na jakoukoli náhradu. V ceně za osobu je zahrnuta i přeprava 1 příručního zavazadla do 5 kg 
a 1 zavazadla o hmotnosti 15-20 kg (v zavazadlovém prostoru). Domácí zvířata není možné přepravovat. 
CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsled-
ku kontinuálního prodeje do posledního dne. Z uvedených nástupních míst může CK organizovat svozy 
i ve spolupráci s jinou CK a mezi příjezdem k místu přesedání a odjezdem autobusu může vzniknout i větší 
časová prodleva. Jako svozové dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy a osobní 
automobily. Pokud je na trase menší počet osob než 6, má CK právo na změnu nástupního místa na co 
nejbližší nástupní místo na trase  autobusu (bez nároku na náhradu jízdného). CK si vyhrazuje právo na-
hradit svoz proplacením jízdného pravidelné hromadné dopravy (autobusové linky, vlak). CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných případech svoz zcela zrušit (zrušení svozu nemůže být uznáno jako důvod ke zrušení 
celého zájezdu). Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k hra-
ničnímu přechodu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud 
k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. 

SVOZOVÁ A NÁSTUPNÍ MÍSTA

zdarma Brno, Mikulov, Praha

300 Kč
Beroun, České Budějovice, Dobříš, Chomutov, Jihlava, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, 
Příbram, Vyškov

400 Kč
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Prostě-
jov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

Další nástupní místa lze zajistit po domluvě s CK.

Klient je povinen se při provedení rezervace seznámit s Všeobecnými prodejními 
podmínkami, které regulují veškeré vztahy mezi námi - pořádající cestovní kanceláří 
a Vámi - našimi klienty. 
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky a jsou k dispozici na všech 
prodejních místech. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou kalkulovány za ubytovací jed-
notku a týden (sobota - sobota). Ceny zahrnují DPH. Při kalkulaci byl použit kurzovní 
lístek ČNB z 17.10. 2019. 
Po zaplacení pobytu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzu-
jící termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné 
cestovní instrukce včetně popisu či mapy příjezdu, v případě cest do zahraničí vč. cen 
pohonných hmot, dálničních poplatků, popř. trajektů. 
O klidný průběh Vaší dovolené a pomoc při nenadálých událostech v zahraničí se o Vás 
postarají naši smluvní chorvatští partneři v destinacích, ve kterých se nalézají námi na-
bízené objekty. Pro případ řešení nečekaných problémů při Vaší cestě do místa pobytu 
je každou sobotu až do 19,00 h k dispozici asistenční servis CK B&K Tour (telefonní 
číslo obdržíte v cestovních instrukcích).
Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za absolutní 
korektnost popisů jednotlivých objektů. Pro maximální orientaci při výběru vhodného 
ubytování právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplnili podrobné informace. 
Všechny nabízené objekty jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem 
na rekreační účel objektu. Nábytek je zpravidla účelný, ale vždycky praktický a vyho-
vující rekreačním potřebám pobytu. 
Ložnice mohou být menší a lůžka mohou být umístěna i za sebou. Upozorňujeme, že 
přistýlka v některých případech nebývá standardní lůžko (může to být např. pohovka 
v obytné místnosti, či rozkládací křeslo). 
Kuchyně a kuch. kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře, skleničky apod. 
pro max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde ale nena-
leznete všechno kuch. náčiní (např. tlakový hrnec, formu na bábovku, steakové nože 
apod.) a spotřebiče (např. mixér, rychl. konvici), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. 
Není-li uvedeno jinak, cena neobsahuje místní poplatky. Jejich výše je uvedena v ceno-
vé tabulce. Celková výše se pak připočítává k ceně ubytování. V některých destinacích 
cena nezahrnuje závěrečný úklid, tj. klienti jsou povinni před odjezdem objekt uklidit, 
popř. zaplatit povinný příplatek za úklid. 
V některých apartmánech se platí vratná kauce. Věnujte prosím pozornost těmto infor-
macím (podrobnosti naleznete v příslušných cen. tabulkách nebo nájezdových poky-
nech) a vezměte si s sebou dostatečnou finanční rezervu. 
Přestože je na většině území Chorvatska voda pitná, doporučujeme Vám konzumovat 
vodu balenou, a to především na ostrovech, které často nemají vlastní zdroj pitné vody.
Psi, kočky a fretky musí být označeni tetováním nebo mikročipem a musí mít platné 
očkování proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů. Dále potřebují platný cestov-
ní pas (vystavují veterinární lékaři). Psi na veřejnosti musí být na vodítku.

Lokalita ISTRIE
KVARNER, 
OSTROV 

KRK

SEVERNÍ 
DALMÁCIE, 

STŘEDNÍ 
DALMÁCIE

JIŽNÍ 
DALMÁCIE, 
MAKARSKÁ 

RIVIÉRA, 
OMIŠ A OKOLÍ

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

Letovisko

Novigrad, 
Pješčana 

Uvala, 
Poreč, 
Rovinj

Crikvenica, 
Novi Vinodolski, 

Baška, Krk, 
Malinska, 
Malinska - 
Vantačiči, 

Njivice, Punat, Šilo

Biograd na Moru, 
Drage, 

Pakoštane, 
Pirovac, Seget, 
Sv. Filip i Jakov, 

Vodice, 
Primošten, Turanj

Čaklje, Brist, 
Gradac, Klek, 

Makarska, 
Podaca, Podgora, 

Živogošče

Drače, Orebič

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os�

2 190 Kč 2 290 Kč 2 390 Kč 2 490 Kč 2 590 Kč

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou� 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu do max. výše 
5 % (max. 400 Kč pro pobyty v ČR a na Slovensku). Poukázky musí být uplatněny v jejich plné 
hodnotě. V případě storna pobytu nebude ve výši uplatněných poukázek vrácena hotovost, 
klient si však může objednat jiný pobyt či zájezd do doby platnosti poukázky.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefitních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefity Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. Platí pro pobyty a zájezdy zakoupené přímo v CK B&K Tour. Platbu benefitními programy 
lze kombinovat s jinými slevami uvedenými v katalogu do max. výše 5 % (max. 400 Kč pro 
pobyty v ČR a na Slovensku).

FONDY FKSP
Zajistíme pro Vás fakturaci na zaměstnavatele a tím i proplacení dovolené z fondu FKSP. 
Příspěvky z fondů FKSP lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu bez omezení.

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP
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Název objektu ��������������������������������������������������������������������������������������Apartmán SRNEC

Umístění objektu �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Vir

Počet řádných lůžek + počet přistýlek ��������������������������������������������������� Objekt: 4+1os�

Kód objektu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14101

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  �����������������������������������������  * možnost koupání

2)  ������������������������������������������  * nejbližší obchod

3)  �������������������������������������  * nejbližší restaurace

4)  ���������������������������  v objektu k dispozici bazén

5)  ����������������������������������  domácí zvíře povoleno

6)  ����������������������������������������������  k dispozici WiFi

7)  �������������������������������������� možnost klimatizace

NÁŠ DOJEM

* vzdálenost v kilometrech 

(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

0,08 0,1 0,15

1 2 3 4 5 6 7

SYSTEMATIKA KATALOGU DŮLEŽITÉ INFORMACE

DOPRAVA AUTEM
Pobyty a zájezdy v tomto katalogu jsou určeny pro klienty s vlastní dopravou. Podrobnou trasu (vč. aktuál-
ních cen dálničních poplatků, mýtného, pohonných hmot apod.) do Vašeho letoviska od nás obdržíte e-mai-
lem nebo poštou ihned poté, co doplatíte Vaši dovolenou (nejpozději 14 dní před Vaším odjezdem). Dovoluje-
me si Vás upozornit, že k cestě potřebujete platný řidičský průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta).

DOPRAVA AUTOBUSEM
K většině našich ubytovacích kapacit Vám nabízíme v termínech 29.5.-19.9. možnost zajištění autobusové 
dopravy. Využíváme služeb prověřených přepravců, přeprava má charakter pravidelné autobusové linky 
(tzn. bez hostesek či autobusových delegátů, místenky se nevystavují na konkrétní sedadla - lze však 
přihlédnout k přáním či zdravotním problémům klientů). Vzhledem k nízké ceně jsou obsazována všechna 
místa v autobuse (vč. poslední řady sedadel). Každý cestující (i malé děti) musí mít své sedadlo. CK si 
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby podnapilé či vulgárně se chovající vůči ostatním osobám, a to 
bez nároku na jakoukoli náhradu. V ceně za osobu je zahrnuta i přeprava 1 příručního zavazadla do 5 kg 
a 1 zavazadla o hmotnosti 15-20 kg (v zavazadlovém prostoru). Domácí zvířata není možné přepravovat. 
CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsled-
ku kontinuálního prodeje do posledního dne. Z uvedených nástupních míst může CK organizovat svozy 
i ve spolupráci s jinou CK a mezi příjezdem k místu přesedání a odjezdem autobusu může vzniknout i větší 
časová prodleva. Jako svozové dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy a osobní 
automobily. Pokud je na trase menší počet osob než 6, má CK právo na změnu nástupního místa na co 
nejbližší nástupní místo na trase  autobusu (bez nároku na náhradu jízdného). CK si vyhrazuje právo na-
hradit svoz proplacením jízdného pravidelné hromadné dopravy (autobusové linky, vlak). CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných případech svoz zcela zrušit (zrušení svozu nemůže být uznáno jako důvod ke zrušení 
celého zájezdu). Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k hra-
ničnímu přechodu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud 
k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. 

SVOZOVÁ A NÁSTUPNÍ MÍSTA

zdarma Brno, Mikulov, Praha

300 Kč
Beroun, České Budějovice, Dobříš, Chomutov, Jihlava, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, 
Příbram, Vyškov

400 Kč
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Prostě-
jov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem

Další nástupní místa lze zajistit po domluvě s CK.

Klient je povinen se při provedení rezervace seznámit s Všeobecnými prodejními 
podmínkami, které regulují veškeré vztahy mezi námi - pořádající cestovní kanceláří 
a Vámi - našimi klienty. 
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky a jsou k dispozici na všech 
prodejních místech. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou kalkulovány za ubytovací jed-
notku a týden (sobota - sobota). Ceny zahrnují DPH. Při kalkulaci byl použit kurzovní 
lístek ČNB z 17.10. 2019. 
Po zaplacení pobytu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzu-
jící termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné 
cestovní instrukce včetně popisu či mapy příjezdu, v případě cest do zahraničí vč. cen 
pohonných hmot, dálničních poplatků, popř. trajektů. 
O klidný průběh Vaší dovolené a pomoc při nenadálých událostech v zahraničí se o Vás 
postarají naši smluvní chorvatští partneři v destinacích, ve kterých se nalézají námi na-
bízené objekty. Pro případ řešení nečekaných problémů při Vaší cestě do místa pobytu 
je každou sobotu až do 19,00 h k dispozici asistenční servis CK B&K Tour (telefonní 
číslo obdržíte v cestovních instrukcích).
Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za absolutní 
korektnost popisů jednotlivých objektů. Pro maximální orientaci při výběru vhodného 
ubytování právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplnili podrobné informace. 
Všechny nabízené objekty jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem 
na rekreační účel objektu. Nábytek je zpravidla účelný, ale vždycky praktický a vyho-
vující rekreačním potřebám pobytu. 
Ložnice mohou být menší a lůžka mohou být umístěna i za sebou. Upozorňujeme, že 
přistýlka v některých případech nebývá standardní lůžko (může to být např. pohovka 
v obytné místnosti, či rozkládací křeslo). 
Kuchyně a kuch. kouty jsou vybaveny nádobím (hrnce, příbory, talíře, skleničky apod. 
pro max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. Většinou zde ale nena-
leznete všechno kuch. náčiní (např. tlakový hrnec, formu na bábovku, steakové nože 
apod.) a spotřebiče (např. mixér, rychl. konvici), které máte ve Vaší „domácí kuchyni“. 
Není-li uvedeno jinak, cena neobsahuje místní poplatky. Jejich výše je uvedena v ceno-
vé tabulce. Celková výše se pak připočítává k ceně ubytování. V některých destinacích 
cena nezahrnuje závěrečný úklid, tj. klienti jsou povinni před odjezdem objekt uklidit, 
popř. zaplatit povinný příplatek za úklid. 
V některých apartmánech se platí vratná kauce. Věnujte prosím pozornost těmto infor-
macím (podrobnosti naleznete v příslušných cen. tabulkách nebo nájezdových poky-
nech) a vezměte si s sebou dostatečnou finanční rezervu. 
Přestože je na většině území Chorvatska voda pitná, doporučujeme Vám konzumovat 
vodu balenou, a to především na ostrovech, které často nemají vlastní zdroj pitné vody.
Psi, kočky a fretky musí být označeni tetováním nebo mikročipem a musí mít platné 
očkování proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů. Dále potřebují platný cestov-
ní pas (vystavují veterinární lékaři). Psi na veřejnosti musí být na vodítku.

Lokalita ISTRIE
KVARNER, 
OSTROV 

KRK

SEVERNÍ 
DALMÁCIE, 

STŘEDNÍ 
DALMÁCIE

JIŽNÍ 
DALMÁCIE, 
MAKARSKÁ 

RIVIÉRA, 
OMIŠ A OKOLÍ

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

Letovisko

Novigrad, 
Pješčana 

Uvala, 
Poreč, 
Rovinj

Crikvenica, 
Novi Vinodolski, 

Baška, Krk, 
Malinska, 
Malinska - 
Vantačiči, 

Njivice, Punat, Šilo

Biograd na Moru, 
Drage, 

Pakoštane, 
Pirovac, Seget, 
Sv. Filip i Jakov, 

Vodice, 
Primošten, Turanj

Čaklje, Brist, 
Gradac, Klek, 

Makarska, 
Podaca, Podgora, 

Živogošče

Drače, Orebič

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os�

2 190 Kč 2 290 Kč 2 390 Kč 2 490 Kč 2 590 Kč

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou� 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu do max. výše 
5 % (max. 400 Kč pro pobyty v ČR a na Slovensku). Poukázky musí být uplatněny v jejich plné 
hodnotě. V případě storna pobytu nebude ve výši uplatněných poukázek vrácena hotovost, 
klient si však může objednat jiný pobyt či zájezd do doby platnosti poukázky.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefitních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefity Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. Platí pro pobyty a zájezdy zakoupené přímo v CK B&K Tour. Platbu benefitními programy 
lze kombinovat s jinými slevami uvedenými v katalogu do max. výše 5 % (max. 400 Kč pro 
pobyty v ČR a na Slovensku).

FONDY FKSP
Zajistíme pro Vás fakturaci na zaměstnavatele a tím i proplacení dovolené z fondu FKSP. 
Příspěvky z fondů FKSP lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu bez omezení.

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP
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Apartmány DADO a DARIO cena od 16 839 Kč *
Velice pěkné zrekonstruované apartmány v klidné části letoviska, vzdálené od pláže pouhých 50 m a od centra 
250 m. Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, toustovač, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování buď v garáži 
nebo na pozemku.
Objekt: 4+1 os. DADO č. 10784
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Předzahrádka s posezením.
Objekt: 4+1 os. DARIO č. 10791
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon s posezením.

Studio VADNOV cena od 11 246 Kč *
Studio se nachází v přízemí domu pouhých 15 m od plá-
že, 150 m od obchodu a 150 m od centra. Hostům k dis-
pozici zahradní gril a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os. č. 10747
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, manželským a samostatným lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,015 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, 
Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 
12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 10 EUR/den u vybraných 
apartmánů, klimatizace 5 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Studio DAVID cena od 8 568 Kč *
Účelně zařízené studio je situováno v domě pouhých 
15 m od pláže a 350 m od centra letoviska. Hosté 
mají k dispozici zahradu se společným grilem a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 10749
Přízemí. Velká obytná místnost kuchyňským a jídelním 
koutem, manželské lůžko a rozkládací křeslo. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,015 0,15 0,2

Apartmán CABRIO cena od 15 292 Kč *
Nově a stylově zařízený apartmán se nachází v příze-
mí domu, situovaného 45 m od pláže (malé oblázkové 
úseky, betonová plata, sprchy, možnost stínu). Hostům 
je k dispozici zahradní gril, posezení, společná zahra-
da s travnatým pozemkem a houpačkou pro děti, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 10780
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.

0,045 0,15 0,15

Apartmány STEFAN cena od 8 568 Kč *
Účelně zařízené apartmány se nachází v klidné části 
města 400 m od pláže. Hosté mají k dispozici společ-
ný gril a klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 10 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10785, 10786
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, 2 samost. lůžka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s vanou a WC, Balkon s posezením.

0,4 0,1 0,25

NOVIGRAD

Starobylé sídlo a známé letovisko leží na malém poloostrově při ústí řeky Mirny. Samo město, 
obklopené zelení, je známo nejen svými středověkými památkami, ale i poklidnou atmosférou 

historického jádra s rybářskými domy, spletí úzkých uliček, tržišti, nábřežní promenádou a oblázko-
vými a přírodními skalnatými plážemi. Toto letovisko je také ideálním místem pro milovníky cyklotu-
ristiky. Trasy, vinoucí se mezi vinicemi, vesničkami a zemědělskými usedlostmi, vám doslova učarují. 
Nabízené apartmány se nacházejí jak v klidné, příjemné, nově vystavěné čtvrti Karpinjan (10 minut 
chůze od centra), ve vilové čtvrti zvané Saini, tak také ve velice atraktivní části Novigradu s názvem 
Rivarela. Ta se nachází na jižním okraji centra v těsné blízkosti přírodních skalnatých pláží s nově 
upravenými betonovými platy. Pro sportovně laděné klienty jsou v Novigradu k dispozici půjčovny 
jízdních kol, půjčovna potápěčských a surfařských potřeb a kvalitní tenisové dvorce. Veškeré sportov-
ní vyžití se nachází 15 minut chůze od jednotlivých apartmánů.
Tipy pro volný čas: Rovinj - město s krásným historickým centrem, kterému vévodí kostel sv. Eufemie, 
a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet lodí do 12 km dlouhého fjordu známého nejen chovem 
ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. Limský fjord ocení také 
příznivci lezení po skalách. Motovun - městečko ležící ve vnitrozemí je známé dochovaným atypickým 
opevněním a také proslulým filmovým festivalem. Pula - jedno z nejstarších a nejkrásnějších istrijských 
měst s nádhernými památkami jako jsou římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. 
Národní park Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako 
letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí 
mini ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Letovisko Novigrad

45 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

15 m
OD PLÁŽEApartmány NOSAN cena od 8 568 Kč *

Apartmány v přízemí a v I. patře domu situovaného 
350 m od pláže a 10 min. chůze od historického cent-
ra, v části zvané Saini. Hostům je k dispozici klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10702
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+2 os.  č. 10701
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,35 0,3 0,3

Apartmán BISERKA cena od 14 221 Kč *
Nově zrekonstruovaný dům v moderním, ale typickém 
venkovském stylu (byl postaven v roce 1900, nově 
zrekonstruován v roce 2015) v klidné oblíbené lokalitě 
Rivarela 200 m od pláže. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 10783
Mezonetový apartmán s vchodem na úrovni terénu. 
V přízemí je obytná místnost s jídelním a kuchyňským 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. V I. patře jsou dvě ložnice s man-
želským lůžkem. Balkon s posezením.

0,2 0,15 0,12

0,05 0,1 0,12

Apartmán STELKO  cena od 12 436 Kč *
Apartmán se nachází v přízemí domu pouhých 100 m od pláže a 450 m od obchodu. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10743
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,1 0,45 0,45

15 m
OD PLÁŽE

Bungalov GROSEL cena od 24 038 Kč *
Bungalov se nachází v části zvané Karpinjan, pouhých 80 m od pláže. Hostům je k dispozici zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). 
Parkování před objektem.
Objekt: 6 os. č. 10717
Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,08 0,45 0,5

80 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Apartmány FRAS cena od 11 722 Kč *
Pěkné apartmány vzdálené od moře 450 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril s posezením a klima-
tizace (za popl. 5 EUR/den). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za popl. 5 EUR/den. Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 12140
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací křeslo pro 1 osobu. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 12141
I. patro: Samostatná vybavená kuchyň. Obytná místnost 
s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
1x ložnice s manželským lůžkem, která není zcela od-
dělená a z části je zde otevřený prostor. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,45 0,3 0,2

Apartmány AHMEDI cena od 8 033 Kč *
Apartmány v domě se zahradou s pěknou travnatou 
plochou. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
TV+SAT a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 2 os. č.12142
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 2+1 os. č. 12143
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací křeslo pro 
1 osobu. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,3 0,25

Apartmán RADOSLAV cena od 15 292 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v podkroví domu situovaného 350 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril s posezením a klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12165
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 1 osobu. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-7 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PJEŠČANA UVALA

Malé letovisko vzdálené 6 km od centra Puly, jemuž vévodí městská pláž s drobnými oblázky. 
Členité pobřeží v jižní části letoviska vytváří intimní atmosféru pro ty, kteří mají na své dovo-

lené rádi svůj klid. Ten mohou najít na přírodních, skalnatých plážích. Na své si přijdou i sportovní 
potápěči a milovníci vodních sportů, ať už klasických (windsurfing, vodní lyžování) či novodobých 
(paragliding za motorovým člunem). V místních restauracích můžete ochutnat speciality místní 
kuchyně a vychutnat si tak naplno přímořskou atmosféru.
Tipy pro volný čas: lesopark Soline - místní přírodní klenot láká milovníky běhu, nabízí ale také 
několik naučných stezek. Mys Kamenjak - vypravit se můžete na kole i autem (vjezd zpoplatněn). 
Na své si zde přijdou příznivci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty a místními 
pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné z nej-
krásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Pješčana Uvala spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Pula je dostupná i pěšky (projdete-li přísta-
vem Veruda, dostanete se již na předměstí Puly). Dále doporučujeme využít městskou hromadnou 
dopravu. Zdatní chodci mohou dojít až do centra pěšky. Upozorňujeme, že z přístavu Veruda je to 
do centra zhruba 5 km. Z památek, které byste neměli vynechat, jmenujme římský amfiteátr, vítězný 
oblouk Sergijů či Herkulovu bránu. Národní park Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, 
jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci 
chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, 
ale i upravené golfové terény. Rovinj - město s krásným historickým centrem, kterému vévodí kostel 
sv. Eufemie, a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet lodí do 12 km dlouhého fjordu známého 
nejen chovem ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. 
Limský fjord ocení také příznivci lezení po skalách. Vrsar - malebné městečko, které vás uchvátí 
svými klikatými uličkami, malebnými náměstími a domy se zajímavými schody.

Apartmány ČALIČ cena od 6 902 Kč *
Dobře a vkusně vybavené apartmány situované 250 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný bazén, venkovní 
gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem na ulici.
Objekt: 6+2 os.  č. 12120
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2 os.  č. 12121
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,1 0,1

Apartmány BENAZIČ  cena od 6 902 Kč *
Apartmánový dům leží 200 m od pláže a centra letoviska. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace v apartmánech 12123 a 12124 (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 12122
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12123
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os. č. 12124
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os.  č. 12132, 12133
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a sa-
mostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Apartmány ISTRIATUR  cena od 12 317 Kč *
Nově a kvalitně vybavené apartmány situované 180 m 
od přírodní pláže. Hostům je k dispozici společný za-
hradní gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12136
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna se sprchovým koutem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12134
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem. Balkon s výhledem. 
Možnost klimatizace (za poplatek 5 EUR/den).0,18 0,15 0,15

PREMANTURA

Oblíbené letovisko se nachází na nejjižnějším cípu Istrijského poloostrova, 12 km jižně od hlav-
ního centra Istrie, Puly. Je v podstatě bránou na mys Kamenjak - do chráněné krajinné oblasti 

oblíbené turisty pro klid, vzácnou faunu a flóru a především pro nádherné oblázkové zátoky a pří-
rodní skalnaté pláže. Tato lokalita je díky své jedinečné poloze a ideálním mořským proudům velmi 
oblíbená vyznavači vodních sportů, především surfaři. Na své si přijdou také cyklisté, Premantura 
je provázána s okolními středisky množstvím cyklostezek. 
Tipy pro volný čas: mys Kamenjak - vypravit se můžete pěšky, na kole i autem (vjezd zpoplat-
něn). Na své si zde přijdou milovníci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty 
a místními pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné 
z nejkrásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Premantura spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Zastávka je na náměstí před kostelem. Ne-
musíte tak řešit problém s parkováním v Pule. Z památek, které byste neměli vynechat jmenujme 
římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. Národní park Brijuni - souostroví, 
jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní 
době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou 
zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den, domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánů Fras. Po-
známka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

0,35 0,4 0,2

LUDMILA A JURI cena od 13 388 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený od moře cca 80 m. Hosté mají k dispozici automatickou pračku, 
rychlovarnou konvici, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12180
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s manželským a samostatným lůžkem. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,08 0,2 0,2

80 m
OD PLÁŽE

NOVINKA
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Apartmány FRAS cena od 11 722 Kč *
Pěkné apartmány vzdálené od moře 450 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril s posezením a klima-
tizace (za popl. 5 EUR/den). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za popl. 5 EUR/den. Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 12140
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací křeslo pro 1 osobu. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 12141
I. patro: Samostatná vybavená kuchyň. Obytná místnost 
s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
1x ložnice s manželským lůžkem, která není zcela od-
dělená a z části je zde otevřený prostor. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,45 0,3 0,2

Apartmány AHMEDI cena od 8 033 Kč *
Apartmány v domě se zahradou s pěknou travnatou 
plochou. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
TV+SAT a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 2 os. č.12142
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 2+1 os. č. 12143
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací křeslo pro 
1 osobu. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,3 0,25

Apartmán RADOSLAV cena od 15 292 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v podkroví domu situovaného 350 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril s posezením a klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12165
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 1 osobu. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-7 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PJEŠČANA UVALA

Malé letovisko vzdálené 6 km od centra Puly, jemuž vévodí městská pláž s drobnými oblázky. 
Členité pobřeží v jižní části letoviska vytváří intimní atmosféru pro ty, kteří mají na své dovo-

lené rádi svůj klid. Ten mohou najít na přírodních, skalnatých plážích. Na své si přijdou i sportovní 
potápěči a milovníci vodních sportů, ať už klasických (windsurfing, vodní lyžování) či novodobých 
(paragliding za motorovým člunem). V místních restauracích můžete ochutnat speciality místní 
kuchyně a vychutnat si tak naplno přímořskou atmosféru.
Tipy pro volný čas: lesopark Soline - místní přírodní klenot láká milovníky běhu, nabízí ale také 
několik naučných stezek. Mys Kamenjak - vypravit se můžete na kole i autem (vjezd zpoplatněn). 
Na své si zde přijdou příznivci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty a místními 
pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné z nej-
krásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Pješčana Uvala spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Pula je dostupná i pěšky (projdete-li přísta-
vem Veruda, dostanete se již na předměstí Puly). Dále doporučujeme využít městskou hromadnou 
dopravu. Zdatní chodci mohou dojít až do centra pěšky. Upozorňujeme, že z přístavu Veruda je to 
do centra zhruba 5 km. Z památek, které byste neměli vynechat, jmenujme římský amfiteátr, vítězný 
oblouk Sergijů či Herkulovu bránu. Národní park Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, 
jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci 
chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, 
ale i upravené golfové terény. Rovinj - město s krásným historickým centrem, kterému vévodí kostel 
sv. Eufemie, a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet lodí do 12 km dlouhého fjordu známého 
nejen chovem ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. 
Limský fjord ocení také příznivci lezení po skalách. Vrsar - malebné městečko, které vás uchvátí 
svými klikatými uličkami, malebnými náměstími a domy se zajímavými schody.

Apartmány ČALIČ cena od 6 902 Kč *
Dobře a vkusně vybavené apartmány situované 250 m od pláže. Hosté mají k dispozici společný bazén, venkovní 
gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem na ulici.
Objekt: 6+2 os.  č. 12120
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2 os.  č. 12121
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,1 0,1

Apartmány BENAZIČ  cena od 6 902 Kč *
Apartmánový dům leží 200 m od pláže a centra letoviska. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace v apartmánech 12123 a 12124 (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 12122
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12123
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os. č. 12124
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os.  č. 12132, 12133
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a sa-
mostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Apartmány ISTRIATUR  cena od 12 317 Kč *
Nově a kvalitně vybavené apartmány situované 180 m 
od přírodní pláže. Hostům je k dispozici společný za-
hradní gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12136
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna se sprchovým koutem.
Objekt: 4+2 os.  č. 12134
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem. Balkon s výhledem. 
Možnost klimatizace (za poplatek 5 EUR/den).0,18 0,15 0,15

PREMANTURA

Oblíbené letovisko se nachází na nejjižnějším cípu Istrijského poloostrova, 12 km jižně od hlav-
ního centra Istrie, Puly. Je v podstatě bránou na mys Kamenjak - do chráněné krajinné oblasti 

oblíbené turisty pro klid, vzácnou faunu a flóru a především pro nádherné oblázkové zátoky a pří-
rodní skalnaté pláže. Tato lokalita je díky své jedinečné poloze a ideálním mořským proudům velmi 
oblíbená vyznavači vodních sportů, především surfaři. Na své si přijdou také cyklisté, Premantura 
je provázána s okolními středisky množstvím cyklostezek. 
Tipy pro volný čas: mys Kamenjak - vypravit se můžete pěšky, na kole i autem (vjezd zpoplat-
něn). Na své si zde přijdou milovníci potápění. S dětmi nevynechejte farmu s domácími zvířaty 
a místními pokrmy, safari bar zařízený jako jedno veliké hřiště a dinosauří stezku, která ústí u jedné 
z nejkrásnějších pláží s názvem Pinižule. Pula - s hlavním střediskem Istrie je Premantura spojena 
příměstským autobusem, který jezdí několikrát denně. Zastávka je na náměstí před kostelem. Ne-
musíte tak řešit problém s parkováním v Pule. Z památek, které byste neměli vynechat jmenujme 
římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. Národní park Brijuni - souostroví, 
jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo J. B. Tita. I v dnešní 
době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini ZOO, botanickou 
zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den, domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánů Fras. Po-
známka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

0,35 0,4 0,2

LUDMILA A JURI cena od 13 388 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený od moře cca 80 m. Hosté mají k dispozici automatickou pračku, 
rychlovarnou konvici, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12180
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s manželským a samostatným lůžkem. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,08 0,2 0,2

80 m
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Apartmány HELENA cena od 7 497 Kč *
Apartmán situovaný v části Poreče zvané Cimizin, 600 m od pláže a 700 m od historického centra. Hostům je k dis-
pozici společný zahradní gril (po dohodě s majitelem). Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 10168
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Ložnice s manželským 
lůžkem a rozkládacím křeslem (přistýlkou). Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 10170
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apartmán ASTRA cena od 15 054 Kč *
Rekreačně vybavené apartmány jsou součástí oblí-
beného prázdninové střediska, ve kterém jsou klien-
tům k dispozici restaurace, pizzerie, obchod, kavárna 
a plážový bar. Nedaleko se nachází sportovní centrum 
s 18 tenisovými kurty, hřištěm na volejbal, fotbal, háze-
nou a basketbal. Krásná pláž je 50-200 m od apartmá-
nů ASTRA a je kombinací oblázků, přírodních skal 
a betonových plat ideálních k slunění. Možnost pobytu 
se psem (za poplatek 13 EUR/den, na vyžádání při re-
zervaci).
Objekt: 4+1 os. č. 11159
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky a rozkládacím křeslem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,1 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi a klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 13 EUR/
den u apartmánu Astra, ostatní apartmány 8 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Apartmán a studio RADIN cena od 5 653 Kč *
Útulně zařízené studio vzdálené od pláže 400 m, histo-
rické centrum Poreče 700 m. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za po-
platek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 10115
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jí-
delním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením. Bez klimatizace.
Objekt: 2+1 os.  č. 10114
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením. Možnost klimatizace za poplatek 
5 EUR/den. 

0,7 0,3 0,3

POREČ

Poreč v dnešní době patří k nejnavštěvovanějším turistickým a rekreačním centrům v Chorvat-
sku, a to nejen kvůli krásným oblázkovým plážím. Historie tohoto městečka ležícího na zá-

padním pobřeží Istrijského poloostrova je delší než dva tisíce let. Její počátky spadají až do doby 
římské, ze které se zde dochovaly četné památky. Historicky cenné a velmi atraktivní je především 
staré město, jemuž vévodí Eufraziova bazilika, architektonický skvost pocházející z období Byzan-
ce, jenž byl v roce 1997 zapsán na seznam UNESCO. Ve spleti uliček se ukrývá nespočet kaváren, 
cukráren, pizzerií a restaurací, které nabízí výtečné místní speciality i mezinárodní kuchyni. Poreč 
láká k návštěvě také milovníky tenisu. K dispozici zde mají bezmála 200 tenisových kurtů. Každo-
ročně se zde koná také několik regionálních turnajů, ale i exhibice, jíž se účastní světové tenisové 
legendy. Ke koupáním doporučujeme využít některou z mnoha lagun, ve kterých až téměř ke břehu 
sahá borový les, takže pokud chcete, můžete být třeba celý den ve stínu a strávit u křišťálově 
čistého azurového moře nezapomenutelnou dovolenou. Na okraji letoviska se nachází aquapark 
Aquacolors, který uspokojí všechny malé i velké návštěvníky.
Tipy pro volný čas: Dinopark Funtana (4 km jižně do Poreče) nabízí zábavu především pro vaše 
nejmenší. Otevřeno denně 10-18 hodin. Aquapark Aquaccolors přímo v Poreči či aquapark Istra-
landia (25 km severně do Poreče). Vrsar - malebné městečko, které vás uchvátí svými klikatými 
uličkami, malebnými náměstími a domy se zajímavými schody. Rovinj - město s krásným histo-
rickým centrem, kterému vévodí kostel sv. Eufemie, a proslulými rybími trhy. Limský fjord - výlet 
lodí do 12 km dlouhého fjordu známého nejen chovem ústřic, ale i tím, že se zde natáčely některé 
scény oblíbených filmů o Vinnetouovi. Limský fjord ocení také příznivci lezení po skalách. Moto-
vun - městečko ležící ve vnitrozemí je známé dochovaným atypickým opevněním a také proslulým 
filmovým festivalem. Pula - jedno z nejstarších a nejkrásnějších istrijských měst s nádhernými 
památkami jako jsou římský amfiteátr, vítězný oblouk Sergijů či Herkulova brána. Národní park 
Brijuni - souostroví, jemuž vévodí ostrov Veli Brijun, jenž v dobách Jugoslávie sloužil jako letní sídlo 
J. B. Tita. I v dnešní době je využíván pro rekreaci chorvatských politiků. Kromě toho nabízí mini 
ZOO, botanickou zahradu, řadu antických památek, ale i upravené golfové terény.

Apartmán BELETIČ cena od 6 664 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází ve větším obytném 
domě situovaném v části Novo Naselje, 200 m od moře 
a 600 m od historického centra letoviska. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžá-
dání při rezervaci). Parkování před domem.
Objekt: 3+1 os.  č. 10178
IV. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Malá ložnice se samost. lůžkem. Kouplena 
s WC a vanou. Malý balkon s posezením.

0,2 0,05 0,05

Apartmán LICARDO cena od 5 474 Kč *
Nově zařízený apartmán se nachází v klidné části Po-
reče, 650 m od historického centra a 800 m od pěkné 
pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžádání při rezerva-
ci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 10167
I. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským a jídel-
ním koutem. Ložnice s manželským a samost. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,8 0,4 0,4

Apartmán a studio ANKA cena od 5 653 Kč *
Pěkný apartmán v domě situovaném v klidné části Po-
reče, 650 m od pláže a 600 m od historického centra. 
Hostům je zde k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za po-
platek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u domu.
Objekt: Studio 2+1 os.  č. 10162
Zvýšené. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládacím 
křeslem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10161
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Pěkná terasa s posezením.

0,65 0,05 0,1
Apartmány DORITA cena od 5 474 Kč *
Pěkný apartmán situovaný v klidné vilové čtvrti, 600 m 
od centra letoviska a 700 m od oblázkové pláže. Hos-
tům je k dispozici společný zahradní gril s posezením 
a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 10180
Přízemí. Samostatná kuchyň. Obytná místnost s jídelním 
koutem a rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 5 os.  č. 10181
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,7 0,3 0,3

Apartmán MARKEZIČ cena od 8 449 Kč *
Zrenovovaný prostorný apartmán v domě situovaném 
nedaleko olivového parku v oblíbené části Poreče. Pláž 
500 m.  Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). Možnost poby-
tu s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžá-
dání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10159
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkl. pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s vanou a WC. Terasa s posezením. 

0,5 1,5 1

Apartmán BALDAS cena od 6 248 Kč *
Moderně zařízený apartmán v krásné zahradě leží v re-
zidenční příměstské čtvrti  600 m od pláže a 1800 m 
od centra Poreče. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatiza-
ce (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za po-
platek 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
na uzavřeném pozemku.
Objekt: 4 os.  č. 10175
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprch. koutem. Krytá terasa s posezením.

0,6 0,5 0,4

Studio VENTURINI cena od 5 653 Kč *
Útulné stinné studio v přízemí architektonicky netradič-
ně řešeného objektu. Klidná ulice, pláž 400 m. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den (na vyžádá-
ní při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10158
Studio s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůž-
ko a rozkládací křeslo. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Terasa s posezením.

0,4 0,6 0,3

Apartmán ARDUINO cena od 5 653 Kč *
Apartmán v domě situovaném v části Poreče zvané Ci-
mizin. Pláž (kombinace skal a oblázků) 650 m. Centrum 
letoviska 800 m. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 10172
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manž. lůžkem a přistýlkou. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,65 0,15 0,15

0,6 0,1 0,1

NOVINKA

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u vybraných apartmánů, klimatizace 
5-7 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší 
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

RABAC

Tato perla Kvarnerského zálivu, jak bývá Rabac právem nazýván, si i přes rozvoj skvělých pod-
mínek pro turisty dodnes dokázala uchovat přívětivou atmosféru malebného rybářského měs-

tečka. Komplex krásných pláží s bílými oblázky, neuvěřitelně čisté moře, typická středomořská 
vegetace, početné hospůdky s místními specialitami, večerní vyjížďky na výletních lodích, pohos-
tinní a srdeční lidé, to vše dělá toto místo velice zajímavé a turisticky atraktivní. Kromě apartmánu 
Rajan se všechny naše apartmány nacházejí ve vilové čtvrti situované ve svahu nad centrální částí 
letoviska. U tzv. květinových hotelů Narcis a Hedera si můžete na oblázkových plážích odpočinout 
ve stínu starých olivovníků. Na druhé straně městečka, kam vás přepraví místní turistický vláček, 
se nacházejí přírodní skalnaté pláže s mnoha oblázkovými zátočinami.
Tipy pro volný čas: Labin - jedno z nejkrásnějších měst v istrijském vnitrozemí je místem dvou 
tváří. Ta novější, Podlabina, má hornickou minulost, moderní zástavbu a naleznete zde obchodní 
řetězce. Turisty vyhledávané je ale historické centrum pro jeho zachovalé renesanční a barokní 
architektonické skvosty. Hlavním lákadlem jsou romantické dlážděné uličky s kamennými domy, 
kostel Zrození Panny Marie a hlavní dominanta městečka - zvonice sv. Justa. Z ní se návštěvníkům 
nabízí překrásný výhled na Rabac a ostrov Cres. S Rabacem je Labin spojen autobusovou linkou, 
turisticky zdatní klienti mohou cca 5 km trasu zdolat pěšky. Upozorňujeme ale na zhruba 300 m 
převýšení. Z organizovaných výletů vám doporučujeme tzv. Rybí piknik (výlet lodí na protilehlý os-
trov Cres, jenž je známý jako jedno z posledních evropských útočišť supa bělohlavého, občerstvení, 
hudba, návštěva městečka Cres). Celodenní autobusový výlet Istratour (návštěva nejkrásnějších 
památek Istrie - Puly, Poreče a Rovinje). Celodenní autobusový výlet do NP Plitvická jezera.

Letovisko Rabac

Apartmány ADRI cena od 6 843 Kč *
Pěkné a moderně zařízené apartmány vzdálené od nejbližší pláže 450 m. Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12608
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem 
pro 1 osobu. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12610
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 12609
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,45 0,3 0,35

Apartmán ŽELJKO cena od 12 376 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 100 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12613
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,05

Apartmány ROZI  cena od 8 211 Kč *
Jednoduše a účelně zařízené apartmány milého pana 
domácího. Oblázková pláž je vzdálena cca 550 m. Hosté 
mají k dispozici Wi-Fi (v ceně).  Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12617
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Objekt: 4+2 os.  č. 12616
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice s manžel. a 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a vanou. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.

0,55 0,3 0,35

Apartmán NELA cena od 9 461 Kč *
Velmi pěkný apartmán s výhledem na moře. Oblázková 
pláž je vzdálena cca 200 m. V apartmánu není jídelní kout. 
Hosté mají k dispozici klimatizaci (za popl. 7 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12603
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se samost. lůžkem. Balkon s posezením.

0,2 0,35 0,35

Apartmán a studio LJERKA cena od 7 914 Kč *
Velice pěkný apartmán a studio vzdálené od nejbližší 
pláže 300 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12615
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 12614
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,45 0,45

Apartmán a studio ROBERTA cena od 8 211 Kč *
Moderně zařízený apartmán a studio jsou situova-
né 100 m od moře. Z terasy, která je před vstupem 
do apartmánu, je krásný výhled na moře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 12611
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželským lůžkem a rozkládacím křeslem pro 
1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os. č. 12612
1. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Apartmán je mezonetového typu.

0,1 0,1 0,03

Apartmán LILI cena od 6 843 Kč *
Jednoduše zařízený apartmán, vzdálený od oblázkové pláže cca 350 m. Hosté mají k dispozici Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12618
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon.

0,35 0,2 0,2

Apartmány JULIA cena od 11 008 Kč *
Velmi pěkně a útulně zařízené apartmány s výhledem 
na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 200 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl. 7 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os č. 12601
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12602
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň. 
koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,3 0,3

Apartmány VIVI  cena od 7 795 Kč *
Útulně zařízené apartmány milého pana domácího. 
Oblázková pláž je vzdálena cca 400 m. Hosté mají k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl.5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12604
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice se samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os. č. 12605
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,4 0,4
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u vybraných apartmánů, klimatizace 
5-7 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší 
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

RABAC

Tato perla Kvarnerského zálivu, jak bývá Rabac právem nazýván, si i přes rozvoj skvělých pod-
mínek pro turisty dodnes dokázala uchovat přívětivou atmosféru malebného rybářského měs-

tečka. Komplex krásných pláží s bílými oblázky, neuvěřitelně čisté moře, typická středomořská 
vegetace, početné hospůdky s místními specialitami, večerní vyjížďky na výletních lodích, pohos-
tinní a srdeční lidé, to vše dělá toto místo velice zajímavé a turisticky atraktivní. Kromě apartmánu 
Rajan se všechny naše apartmány nacházejí ve vilové čtvrti situované ve svahu nad centrální částí 
letoviska. U tzv. květinových hotelů Narcis a Hedera si můžete na oblázkových plážích odpočinout 
ve stínu starých olivovníků. Na druhé straně městečka, kam vás přepraví místní turistický vláček, 
se nacházejí přírodní skalnaté pláže s mnoha oblázkovými zátočinami.
Tipy pro volný čas: Labin - jedno z nejkrásnějších měst v istrijském vnitrozemí je místem dvou 
tváří. Ta novější, Podlabina, má hornickou minulost, moderní zástavbu a naleznete zde obchodní 
řetězce. Turisty vyhledávané je ale historické centrum pro jeho zachovalé renesanční a barokní 
architektonické skvosty. Hlavním lákadlem jsou romantické dlážděné uličky s kamennými domy, 
kostel Zrození Panny Marie a hlavní dominanta městečka - zvonice sv. Justa. Z ní se návštěvníkům 
nabízí překrásný výhled na Rabac a ostrov Cres. S Rabacem je Labin spojen autobusovou linkou, 
turisticky zdatní klienti mohou cca 5 km trasu zdolat pěšky. Upozorňujeme ale na zhruba 300 m 
převýšení. Z organizovaných výletů vám doporučujeme tzv. Rybí piknik (výlet lodí na protilehlý os-
trov Cres, jenž je známý jako jedno z posledních evropských útočišť supa bělohlavého, občerstvení, 
hudba, návštěva městečka Cres). Celodenní autobusový výlet Istratour (návštěva nejkrásnějších 
památek Istrie - Puly, Poreče a Rovinje). Celodenní autobusový výlet do NP Plitvická jezera.

Letovisko Rabac

Apartmány ADRI cena od 6 843 Kč *
Pěkné a moderně zařízené apartmány vzdálené od nejbližší pláže 450 m. Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12608
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem 
pro 1 osobu. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12610
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 12609
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,45 0,3 0,35

Apartmán ŽELJKO cena od 12 376 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 100 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12613
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,05

Apartmány ROZI  cena od 8 211 Kč *
Jednoduše a účelně zařízené apartmány milého pana 
domácího. Oblázková pláž je vzdálena cca 550 m. Hosté 
mají k dispozici Wi-Fi (v ceně).  Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12617
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Objekt: 4+2 os.  č. 12616
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice s manžel. a 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a vanou. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.

0,55 0,3 0,35

Apartmán NELA cena od 9 461 Kč *
Velmi pěkný apartmán s výhledem na moře. Oblázková 
pláž je vzdálena cca 200 m. V apartmánu není jídelní kout. 
Hosté mají k dispozici klimatizaci (za popl. 7 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12603
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se samost. lůžkem. Balkon s posezením.

0,2 0,35 0,35

Apartmán a studio LJERKA cena od 7 914 Kč *
Velice pěkný apartmán a studio vzdálené od nejbližší 
pláže 300 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12615
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 12614
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,45 0,45

Apartmán a studio ROBERTA cena od 8 211 Kč *
Moderně zařízený apartmán a studio jsou situova-
né 100 m od moře. Z terasy, která je před vstupem 
do apartmánu, je krásný výhled na moře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 12611
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželským lůžkem a rozkládacím křeslem pro 
1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os. č. 12612
1. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Apartmán je mezonetového typu.

0,1 0,1 0,03

Apartmán LILI cena od 6 843 Kč *
Jednoduše zařízený apartmán, vzdálený od oblázkové pláže cca 350 m. Hosté mají k dispozici Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 12618
I. patro. Obytná kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon.

0,35 0,2 0,2

Apartmány JULIA cena od 11 008 Kč *
Velmi pěkně a útulně zařízené apartmány s výhledem 
na moře. Oblázková pláž je vzdálena cca 200 m. Hosté mají 
k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl. 7 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os č. 12601
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12602
Přízemí. Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň. 
koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,3 0,3

Apartmány VIVI  cena od 7 795 Kč *
Útulně zařízené apartmány milého pana domácího. 
Oblázková pláž je vzdálena cca 400 m. Hosté mají k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl.5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 12604
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice se samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os. č. 12605
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem a TV. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,4 0,4

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u apartmánu Karabaič, klimatizace u apartmánů Filipec. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. 
a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/
den u vybraných apartmánů. Domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánů Filipec a Smernič. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov KRK

Zlatý ostrov, jak ve starověku Římané nazvali největší z ostrovů Jaderského moře pro jeho přírod-
ní různorodost, bohatou vegetaci, mírné mediteránské klima a krásné pláže, nabízí turistům ši-

rokou škálu možností, jak strávit vysněnou dovolenou. Turistickou atraktivitu lokality zvýšila v roce 
1980 výstavba 1 430 m dlouhého mostu spojujícího ostrov s pevninou (při přejezdu z pevniny se 
platí mýtné, které v roce 2019 pro osobní automobil vč. posádky činilo 35 kuna). Díky množství 
dochovaných památek si na své přijdou příznivci historie, fantastické scenérie s olivovými háji, fí-
kovníky a vinicemi, pasoucí se ovečky a křišťálově čisté moře s přírodními, oblázkovými a písčitými 
plážemi, romantickými zákoutími a lagunami potěší milovníky přírody. Pro vyznavače sportu jsou 
k dispozici turistické a cyklistické stezky. Celou dovolenou pak nezapomeňte okořenit ochutnávkou 
místních specialit - na Krku je to proslulé víno Vrbnicka Žlahtina.

Most na ostrov Krk

ostrov KRK - PUNAT

Letovisko, ležící v malebné zátoce s kouzelným ostrůvkem Košljun, je známé jak pro svůj jachet-
ní přístav, tak především pro krásné oblázkové pláže, které jsou lemovány až téměř ke břehu 

sahajícími borovicovými háji. Děti uvítají turistický vláček, který spojuje jednotlivé části letoviska. 
V samotném centru naleznete řadu restaurací, obchůdků a stánků se suvenýry, ale také půjčovny 
loďek a sportovních potřeb. Městské pláže jsou tvořeny betonovými platy s upravenými vstupy 
do vody. Námi nabízené ubytování se nachází ve čtvrti zvané Buka. Tamní pláže jsou oblázkové, 
využít můžete tobogán i stánky s občerstvením. Pobřeží mezi Punatem a Starou Baškou je tvořeno 
nespočtem malých přírodních zátok, kde můžete odpočívat sami, ukryti před ostatními lidmi. Tyto 
zátoky jsou dostupné jak pěšky, tak také po moři díky taxi loďkám. 
Tipy pro volný čas: ostrůvek Košljun (taxi loďky vás za 20 kn/os. v jednom směru zavezou na os-
trov, kde se nachází zachovalý klášter, který v polovině 15. stol. připadl františkánům, výlet můžete 
využít i ke koupání daleko od ruchu punatských pláží), letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného 
ostrova s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která 
je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je 
známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnicka Žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku 
na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; 
aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé 
letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně na protější straně 
ostrova vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města a panoramatická 
plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Apartmán MRZLJAK cena od 11 722 Kč *
Účelně zařízený apartmán situovaný 300 od pláže. Hostům k dispozici klimatizace (za poplatek 6 EUR/ den). Par-
kování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10409
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,1 0,3

Apartmán KARABAIČ cena od 11 722 Kč *
Pěkný apartmán v klidné ulici situovaný 400 m od oblázkové pláže. Klienti mají k dispozici zahradní gril a kli-
matizaci (za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den (na vyžádání při 
rezervaci). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10414
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.

0,4 0,4 0,9

Apartmán ČARŽAVEC cena od 8 092 Kč *
Menší a rekreačně vybavený apartmán v klidné ulici si-
tuovaný 400 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici 
společná zahradní sprcha a klimatizace (za poplatek  
6 EUR/den). Parkování na pozemku. 
Objekt: 2+2 os. č. 10401
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením. 

0,4 0,9 0,9

Apartmán SMERNIČ cena od 11 722 Kč *
Útulný apartmán v I. patře domu ležícího pouhých 150 m od nejlepších pláží v Punatu. Okolo objektu je hostům 
k dispozici neoplocený travnatý pozemek. Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování na pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 10408
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,3 0,3

Apartmány FILIPEC cena od 13 685 Kč *
Velký apartmánový dům, s velice dobře vybavenými apartmány, ležící poblíž nejlepších oblázkových pláží s tobogá-
ny v Punatu. Hostům k dispozici společný zahradní gril a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10410
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 10405
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3
Apartmán BUTKOVIČ  cena od 11 722 Kč *
Rekreačně zařízený samostatný bungalov (v objektu 
nebydlí majitel) se stinnou zahradou. Ideální místo, 
300 m od nejlepších pláží v Punatu. Hostům k dispozici 
zahradní sprcha a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování na uzavřeném pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 10403
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Terasa s posezením. I. patro. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. Balkon.

0,3 0,15 0,2

Apartmány GORANKA  cena od 11 722 Kč *
Velice pěkně zařízené apartmány milého pana domácího v přízemí budovy, vzdálené cca 400 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10423, 10424
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,6 0,4

NOVINKA
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Apartmány ČUTUL cena od 6 307 Kč *
Příjemný dům se sympatickým majitelem ležící v naprosto klidné ulici. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem a na pozemku.
Objekt: 2+1 os.  č. 10322
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, klimatizaci a Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánu Broznič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán BROZNIČ  cena od 9 223 Kč *
Pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře, situovaný 600 m od nejbližší pláže. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10381
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

ostrov KRK - ŠILO

Velice příjemné městečko s naprosto klidnou a pohodovou atmosférou ležící v severovýchodní 
části ostrova. Oblíbená menší zátoka (kombinace písku a betonových plat), další 2 velice pěkné 

oblázkové zátoky s pozvolným vstupem do vody jsou dostupné ze všech našich apartmánů. Milov-
níkům romantiky doporučujeme koupání v opuštěných zákoutích členitého pobřeží, kam se můžete 
dostat jak pěšky, tak pronajatým motorovým člunem. Doporučujeme také návštěvu písečné pláže 
Risika (9 km) či zátoku Klimno (10 km), která je známá díky léčivému bahnu. Nebo si můžete zahrát 
tenis (tenisové kurty cca 15 min. chůze od apartmánů) či plážový volejbal (nové hřiště). 
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně ležící 12 km severně od Šila vás příjem-
ně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města a panoramatická plavba podél 
pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Apartmán REZIKA cena od 9 223 Kč *
Moderně zařízený apartmán situovaný 250 m od první pláže a 250 m od centra. Hostům k dispozici klimatizace 
Wi-Fi (v ceně). Parkování ve dvoře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10379
Přízemí. Obytná místnost s velice pěkným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,25 0,25

Apartmány ŽIC cena od 6 307 Kč *
Apartmány se nachází v přízemí domu, v klidné ulici, 300 m od písečné pláže. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Hostům 
k dispozici zahradní gril, posezení, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10361
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).
Objekt: 2+2 os.  č. 10362
Přízemí. Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).

Jedna z pláží v letovisku Šilo

0,3 0,3 0,3

Apartmány a studio JUSTINIČ cena od 5 891 Kč *
Pěkné apartmány a studio v domě situovaném 300 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril s poseze-
ním, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 10357
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 2+2 os.  č. 10358
Snížené přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. Tento apartmán je bez možnosti 
využití klimatizace.
Objekt: 2+2 os.  č. 10360
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10375
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apatmán GRŽETIČ cena od 11 186 Kč *
Prostorný a pěkně zařízený apartmán v klidné ulici milých majitelů. Hostům k dispozici společný zahradní krb, klima-
tizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování na oploceném pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10308
I. patro. Obytná místnost s novým kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3

0,4 0,5 0,8
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Apartmány ČUTUL cena od 6 307 Kč *
Příjemný dům se sympatickým majitelem ležící v naprosto klidné ulici. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem a na pozemku.
Objekt: 2+1 os.  č. 10322
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, klimatizaci a Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánu Broznič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán BROZNIČ  cena od 9 223 Kč *
Pěkný a moderně zařízený apartmán s výhledem na moře, situovaný 600 m od nejbližší pláže. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10381
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

ostrov KRK - ŠILO

Velice příjemné městečko s naprosto klidnou a pohodovou atmosférou ležící v severovýchodní 
části ostrova. Oblíbená menší zátoka (kombinace písku a betonových plat), další 2 velice pěkné 

oblázkové zátoky s pozvolným vstupem do vody jsou dostupné ze všech našich apartmánů. Milov-
níkům romantiky doporučujeme koupání v opuštěných zákoutích členitého pobřeží, kam se můžete 
dostat jak pěšky, tak pronajatým motorovým člunem. Doporučujeme také návštěvu písečné pláže 
Risika (9 km) či zátoku Klimno (10 km), která je známá díky léčivému bahnu. Nebo si můžete zahrát 
tenis (tenisové kurty cca 15 min. chůze od apartmánů) či plážový volejbal (nové hřiště). 
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně ležící 12 km severně od Šila vás příjem-
ně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města a panoramatická plavba podél 
pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Apartmán REZIKA cena od 9 223 Kč *
Moderně zařízený apartmán situovaný 250 m od první pláže a 250 m od centra. Hostům k dispozici klimatizace 
Wi-Fi (v ceně). Parkování ve dvoře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10379
Přízemí. Obytná místnost s velice pěkným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,25 0,25

Apartmány ŽIC cena od 6 307 Kč *
Apartmány se nachází v přízemí domu, v klidné ulici, 300 m od písečné pláže. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Hostům 
k dispozici zahradní gril, posezení, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10361
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).
Objekt: 2+2 os.  č. 10362
Přízemí. Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením (před vchodem do apartmánu).

Jedna z pláží v letovisku Šilo

0,3 0,3 0,3

Apartmány a studio JUSTINIČ cena od 5 891 Kč *
Pěkné apartmány a studio v domě situovaném 300 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril s poseze-
ním, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 10357
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 2+2 os.  č. 10358
Snížené přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. Tento apartmán je bez možnosti 
využití klimatizace.
Objekt: 2+2 os.  č. 10360
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10375
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apatmán GRŽETIČ cena od 11 186 Kč *
Prostorný a pěkně zařízený apartmán v klidné ulici milých majitelů. Hostům k dispozici společný zahradní krb, klima-
tizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování na oploceném pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10308
I. patro. Obytná místnost s novým kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,6

0,3 0,3 0,3

0,4 0,5 0,8
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi a klimatizace. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů Svoboda, Tatjana 
a Smodej. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov KRK - ŠILO

Jedna z pláží v letovisku Šilo

Apartmán KUŠEVIČ cena od 9 223 Kč *
Útulný apartmán situovaný 700 m od pláže a centra letoviska. Hostům k dispozici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). 
Parkování u objektu. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10376
I. patro. Útulná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,7 0,7 0,7

Apartmán CONNY a MARIA cena od 10 532 Kč *
Nové a kvalitně zařízené apartmány se nacházejí ve stejné budově, ležící na klidném místě 600 m od písečné pláže 
a centra letoviska. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: CONNY 4+1 os.  č. 10373
I. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: MARIA 2+1 os.  č. 10374
I. patro. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,6 0,7 0,7

Apartmány SVOBODA cena od 6 307 Kč *
Apartmánový dům se nachází v naprosto klidné ulici, vhodný pro rodiny s dětmi. Hostům k dispozici travnatý po-
zemek se společným zahradním krbem (grilem), klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy 
za poplatek 7 EUR/den. Parkování u objektu. 
Objekt: 2+1 os. č. 10325
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou (přistýlkou) 
pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10313
Zvýšené přízemí. Velmi pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Zastřešená terasa s posezením před vchodem do apartmánu.
Objekt: 4+1 os.  č. 10314
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2 oddě-
lené ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10315
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2 oddělené 
ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením.

0,3 0,4 0,4

Apartmán TATJANA cena od 11 186 Kč *
Rekreačně zařízený apartmán vzdálený 300 m od pláže i centra. Hostům k dispozici společný zahradní gril, malá 
zahrada s travnatým pozemkem a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. 
Parkování před objektem na pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10305
Přízemí. Obyná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s man-
želským koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samostatné 
WC. Prostorná terasa s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmán SMODEJ cena od 11 186 Kč *
Prostorný apartmán ležící 300 m od centra a moře. Hostům je k dispozici klimatizace a Wi-fi (v ceně). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den. Parkování před objektem na pozemku.
Objekt: 6+2 os.  č. 10309
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Ložnice se samostatným lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmán DEJA cena od 9 223 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený 600 m od moře. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 10380
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením.

0,6 0,6 0,6



72

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/
den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány BERISHA II  cena od 9 700 Kč *
Nově zrekonstruované a moderně apartmány jsou vzdálené od nejbližší pláže a centra letoviska necelých 400 m. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 10236, 10237
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 10238
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,4 0,4

ostrov KRK - BAŠKA

K rozvoji turistického ruchu v letovisku Baška přispěl už na samém počátku 20. století Emil Ge-
istlich, ředitel jedné pražské tiskárny. Byla to právě 2 km dlouhá píščito-oblázková pláž, která 

jej zaujala natolik, že v roce 1910 začal s masivní propagací letoviska. Kromě něj je s Baškou spjata 
ještě osobnost lékařky Zdenky Čermákové, která zde působila také od roku 1910, s přestávkami 
až do své smrti. Při procházkách po letovisku vám neunikne, že místní ulice nesou jména obou 
Čechů. Ještě jednu zajímavost Češi Bašce dali, konkrétně Svaz českých turistů. Ten v okolí Bašky 
vyznačil několik turistických tras. Kromě zmíněného na vás v Bašce čeká řada kaváren a restaurací 
nabízejících místní speciality.
Tipy pro volný čas: zdatným turistům doporučujeme vyzkoušet místní značené trasy. Neza-
pomeňte ale na pevnou obuv a dostatek vody. Od kostela sv. Ivana Křtitele je překrásný výhled 
na letovisko, celý záliv i blízké ostrovy. V Jurandvoru u Bašky byla nalezena nejstarší starochor-
vatská památka psaná hlaholicí, tzv. Bašská deska. Její kopii si můžete v místním kostele sv. Lucie 
prohlédnout. Děti jistě potěší návštěva akvária v Bašce. Dále doporučujeme k návštěvě: letovisko 
Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je 
křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami), leto-
visko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická 
žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží). Z organizovaných výletů doporučujeme celodenní 
návštěvu národního parku Plitvická jezera, oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour či výlet 
po nejkrásnějších perlách Istrie (Rovinj, Poreč aj.) nazvaný Istra tour.

Letovisko Baška

MIMOŘÁDNÁ SLEVA NA VSTUP 
DO AKVÁRIA V BAŠCE a do JESKYNĚ BISERUJKA
Všichni naši klienti ubytovaní v letovisku Baška zaplatí zlevněné vstupné do jeskyně 
Biserujka (15 kn/os.) a do akvária v Bašce (20 kn/os.). Doporučujeme!

Vila GORICA cena od 17 850 Kč *
Moderně zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem se nachází v centru letoviska. Od oblázkovo-písčité pláže je 
vzdálen 200 m. Hostům k dispozici společný venkovní gril, bazén, kávovar, mikrovlnná trouba, myčka nádobí (tablety 
musí mít klienti vlastní), SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10230
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,1 0,2

Apartmány CAPIČ GROZDANA  cena od 12 495 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě situovaném 500 m od oblázkové pláže a 350 m od centra. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril a Wi-Fi (v ceně).  Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den (na vyžádání 
při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10226
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10227
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány TANCABELIČ cena od 17 017 Kč *
Pěkně zařízené a prostorné apartmány v domě situovaném 350 m od oblázkové pláže a 200 m od centra. Hostům 
k dispozici společný gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 10223
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10224
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice 
se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány IVANKA cena od 9 700 Kč *
Pěkné apartmány se nacházejí na klidném místě 350 m od nejlepší oblázkové pláže v Bašce. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 10202
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 6+1 os.  č. 10203
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. 
Balkon s posezením. 

0,35 0,2 0,1

0,35 0,2 0,35

0,5 0,35 0,35
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/
den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány BERISHA II  cena od 9 700 Kč *
Nově zrekonstruované a moderně apartmány jsou vzdálené od nejbližší pláže a centra letoviska necelých 400 m. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 10236, 10237
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 10238
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,4 0,4

ostrov KRK - BAŠKA

K rozvoji turistického ruchu v letovisku Baška přispěl už na samém počátku 20. století Emil Ge-
istlich, ředitel jedné pražské tiskárny. Byla to právě 2 km dlouhá píščito-oblázková pláž, která 

jej zaujala natolik, že v roce 1910 začal s masivní propagací letoviska. Kromě něj je s Baškou spjata 
ještě osobnost lékařky Zdenky Čermákové, která zde působila také od roku 1910, s přestávkami 
až do své smrti. Při procházkách po letovisku vám neunikne, že místní ulice nesou jména obou 
Čechů. Ještě jednu zajímavost Češi Bašce dali, konkrétně Svaz českých turistů. Ten v okolí Bašky 
vyznačil několik turistických tras. Kromě zmíněného na vás v Bašce čeká řada kaváren a restaurací 
nabízejících místní speciality.
Tipy pro volný čas: zdatným turistům doporučujeme vyzkoušet místní značené trasy. Neza-
pomeňte ale na pevnou obuv a dostatek vody. Od kostela sv. Ivana Křtitele je překrásný výhled 
na letovisko, celý záliv i blízké ostrovy. V Jurandvoru u Bašky byla nalezena nejstarší starochor-
vatská památka psaná hlaholicí, tzv. Bašská deska. Její kopii si můžete v místním kostele sv. Lucie 
prohlédnout. Děti jistě potěší návštěva akvária v Bašce. Dále doporučujeme k návštěvě: letovisko 
Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je 
křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami), leto-
visko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická 
žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží). Z organizovaných výletů doporučujeme celodenní 
návštěvu národního parku Plitvická jezera, oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour či výlet 
po nejkrásnějších perlách Istrie (Rovinj, Poreč aj.) nazvaný Istra tour.

Letovisko Baška

MIMOŘÁDNÁ SLEVA NA VSTUP 
DO AKVÁRIA V BAŠCE a do JESKYNĚ BISERUJKA
Všichni naši klienti ubytovaní v letovisku Baška zaplatí zlevněné vstupné do jeskyně 
Biserujka (15 kn/os.) a do akvária v Bašce (20 kn/os.). Doporučujeme!

Vila GORICA cena od 17 850 Kč *
Moderně zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem se nachází v centru letoviska. Od oblázkovo-písčité pláže je 
vzdálen 200 m. Hostům k dispozici společný venkovní gril, bazén, kávovar, mikrovlnná trouba, myčka nádobí (tablety 
musí mít klienti vlastní), SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os.  č. 10230
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,1 0,2

Apartmány CAPIČ GROZDANA  cena od 12 495 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě situovaném 500 m od oblázkové pláže a 350 m od centra. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril a Wi-Fi (v ceně).  Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den (na vyžádání 
při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10226
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10227
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány TANCABELIČ cena od 17 017 Kč *
Pěkně zařízené a prostorné apartmány v domě situovaném 350 m od oblázkové pláže a 200 m od centra. Hostům 
k dispozici společný gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 10223
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10224
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice 
se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány IVANKA cena od 9 700 Kč *
Pěkné apartmány se nacházejí na klidném místě 350 m od nejlepší oblázkové pláže v Bašce. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 10202
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 6+1 os.  č. 10203
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. 
Balkon s posezením. 

0,35 0,2 0,1

0,35 0,2 0,35

0,5 0,35 0,35
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Apartmány MOHAR cena od 7 699 Kč * 
Pěkně zařízené apartmány milého pana domácího, vzdálené od nejbližší pláže 550 m a od centra Bašky 400 m. 
Hostům je k dispozici společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 10239, 10240
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupel-
na s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 10241
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,55 0,4 0,55

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, 
děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 10 EUR/den u vily Corinthia, domácí zvíře 6 EUR/
den u ostatních vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích 
zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. 
Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu 
ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníže-
nou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány DRAGAN cena od 9 699 Kč *
Nově vybavené apartmány v domě situovaném 450 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 6 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10218
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 4+1 os.  č. 10217
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením. 

0,45 0,4 0,4

ostrov KRK - BAŠKA

Pláž v letovisku Baška

Villa CORINTHIA Villa CORINTHIA

Villa CORINTHIA cena od 18 088 Kč *
Deset kvalitně zařízených vilek (v každé jsou 2 apartmány) situovaných v zeleni, 100 m od krásné oblázkové pláže 
a 300 m od centra Bašky. Hostům k dispozici společné zahradní grily s posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Klienti mohou využívat venkovní i vnitřní bazén (zdarma) v hotelu Corinthia (hotel se nachází 50 m od vilek). Dále 
k dispozici sauna, fitness centrum, welness, masáže (veškeré uvedené služby jsou za poplatek dostupné v hotelu 
Corinthia). Možnost pobytu s 1 psem na apartmán za poplatek 10 EUR/den. Parkování na vyhrazeném a hlídaném 
parkovišti (za poplatek 2 EUR/den).
Objekt: 4 os.  č. 10220
Mezonet (53 m2). Přízemí. Obytná místnost s kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Terasa se zahradním nábytkem. I. patro. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os.  č. 10221
Mezonet (53 m2). Přízemí. Obytná místnost s kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Terasa se zahradním nábytkem. I. patro. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 4 os.  č. 10225
Mezonet (53 m2). Přízemí. Obytná místnost s kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Terasa se zahradním nábytkem. I. patro. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,1 0,3 0,3

Villa CORINTHIA - bazén 
u hotelu CORINTHIA

Apartmán a studio KARAMARKO cena od 7 914 Kč *
Nově vybavené apartmány a studio v domě situovaném 500 m od oblázkové pláže a 400 m od centra letoviska. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: Studio 2 os. č. 10214
Přízemí. Studio s kuchyň. a jídelním koutem a manž. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 10215
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. 3x koupelna se sprchou a s WC. Balkon s posezením a částečným výhledem na moře.

0,5 0,4 0,4

Apartmán BARBARIČ cena od 14 221 Kč *
Pěkný a dobře vybavený apartmán se nachází v pěkné části Bašky, 350 m od nádherných oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10201
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,35 0,2 0,2

Apartmány DERENČINOVIČ cena od 15 530 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě situovaném 150 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 6 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 10207
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10208
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10216
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a vanou. Balkon s posezením.

0,15 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

NOVINKA



2.014,- Kč*
  výška - 70 cm     váha - 64 kg

1.966,- Kč*
  průměr 80 cm     váha - 36 kg

1.990,- Kč*
  výška - 97 cm     váha - 60 kg

* Doporučené maloobchodní ceny včetně DPH u výrobce a v blízkém okolí.

A více jak 1.000 dalších výrobků...



2.014,- Kč*
  výška - 70 cm     váha - 64 kg

1.966,- Kč*
  průměr 80 cm     váha - 36 kg

1.990,- Kč*
  výška - 97 cm     váha - 60 kg

* Doporučené maloobchodní ceny včetně DPH u výrobce a v blízkém okolí.

A více jak 1.000 dalších výrobků...
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Apartmán MILICA  cena od 10 710 Kč *
Apartmán s výhledem na moře se nachází v II. poschodí 
a je nově a moderně zařízen. Nejbližší pláž je vzdálena 
cca 550 m. Hostům je k dispozici společná zahrada, gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování na pozemku u objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 12753
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost 
s rozkl. pohovkou pro 1 os. 3x ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC 
a s vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,55 0,5 0,5

Apartmány DRAGICA cena od 11 722 Kč *
Apartmány s krásným výhledem na moře, které je vzdá-
lené pouhých 400 m od objektu. Hostům k dispozici mi-
krovlnná trouba, gril a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování 
u apartmánu.
Objekt: 4 os. č. 13524
Zvýšené přízemí. Pěkná obytná místnost s vybaveným 
kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem a rozkládacím křeslem. Ložnice se samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením a výhledem na moře. V tomto apartmánu 
možnost využívání klimatizace (v ceně).
Objekt: 4 os. č. 13522
I. patro. Pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou 
pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 13523
I. patro. Pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,2 0,2

Studio NATAŠA cena od 6 783 Kč *
Moderně zařízené studio se nachází v klidné lokalitě 
a je vzdáleno necelých 550 m od nejbližší pláže. Hostům 
je k dispozici kávovar, toustovač, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 5 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12747
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůž-
kem, vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,55 0,9 0,9

Apartmán VITO cena od 16 363 Kč *
Velice pěkně zařízený apartmán vzdálený necelých 
300 m od nejbližší oblázkovo-písečné pláže a 200 m 
od centra města. Hostům k dispozici gril, Wi-Fi a klima-
tizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 13525
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Pros-
torný balkon s posezením a výhledem na moře.

0,3 0,2 0,2

Apartmány ANTE  cena od 13 150 Kč *
Pěkně vybavené klimatizované apartmány v domě 
vzdáleném 450 m od oblázkové pláže. Hostům k dis-
pozici mikrovlnná trouba, myčka nádobí, rychlovarná 
konvice, gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně), pro děti tram-
polína a zahradní domek. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 13527
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jí-
delním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem a rozkládací 
pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Krytá terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os. č. 13526
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením.

0,45 0,1 1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5 EUR/den u vy-
braných apartmánů, klimatizace 5 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR u studia Nataša, 150 EUR 
u apartmánu Mladjan. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná 
se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubyto-
vací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou 
o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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ostrov KRK - NJIVICE

Njivice, kdysi malá rybářská osada, je dnes jedním z nejoblíbenějších letovisek ostrova Krk. Typické 
je pro něj množství zeleně, do které jsou vetkány uličky s apartmány. Svou popularitu si toto 

městečko získalo především díky prosluněným oblázkovým plážím, které lemují i místní promenádu 
s restauracemi a obchůdky. Promenáda se s večerem mění v centrum příjemné zábavy. Mimo centrum 
pak naleznou klid na pláži ti, kteří si chtějí při koupání užít nejenom blankytně modrého moře, ale 
i poklidného dovolenkového lenošení. Milovníci sportovních aktivit mohou využít místních teniso-
vých kutrů, půjčovny jízdních kol a motorových člunů (vše v docházkové vzdálenosti od apartmánů).
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně na protější straně ostrova vás příjem-
ně osvěží). Z organizovaných výletů doporučujeme celodenní návštěvu národního parku Plitvická 
jezera, oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour, kombinovaný výlet busem a lodí do národ-
ního parku Brijuni či výlet po nejkrásnějších perlách Istrie (Rovinj, Poreč aj.) nazvaný Istra tour.

Apartmány GRŽETIČ  cena od 6 783 Kč *
Apartmány v domě situovaném 400 m od pláže a od centra letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popl. 5 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 12720
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 12719
II. patro. Vybavená kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.

Jedna z pláží v letovisku Njivice

0,4 0,4 0,4

Apartmány a studio BRUSIČ cena od 4 820 Kč *
Pěkné apartmány a studio v domě situovaném v klidné 
části letoviska zvané Kijac. Oblázková pláž 450 m (po-
zvolný vstup, plážový bar, sprchy, toalety). Hostům je 
k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 12726
Přízemí. Prostorná obytná místnost s manžel. lůžkem 
a samost. lůžkem v obytné části, vybavený kuch. kout a jí-
delní kout. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 12725
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Terasa s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 12727
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem.  Lož-
nice s manželským a samostatným lůžkem. 2x koupelna 
s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,45 0,2 1,5

Apartmán MLADJAN  cena od 11 067 Kč *
Velice pěkně zařízený apartmán v I. patře budovy s krásným výhledem na moře. Pláž je vzdálena cca 85 m. Hostům 
k dispozici pračka, mikrovlnná trouba, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12745
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.

0,085 0,8 0,8

Apartmán ŠTEFANIJA cena od 7 735 Kč *
Nově vybavený apartmán v domě situovaném 550 m od pláže v klidné části Njivic. Kolem domu vede cyklostezka, proto 
je tento apartmán vhodný pro aktivní dovolenou. Hostům je k dispozici gril, zahradní sprcha, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popl. 5 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12748
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Krytý balkon s posezením.

0,55 0,8 0,8
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Apartmán a studio TOPIČ  cena od 7 378 Kč *
Útulně zařízené apartmány a studio situované 400 m 
od oblázkové pláže. V blízkém okolí cyklistické stez-
ky. Hostům k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 15579
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským lůžem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 15580
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,3

76

Apartmán FRANUKO cena od 9 580 Kč *
Pěkný a nově zařízený apartmán v domě situovaném 
300 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici mi-
krovlnný trouba, společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování před 
objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15583
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,35 0,3
Apartmán FILIP  cena od 8 747 Kč *
Nově a velmi pěkně zařízený apartmán se nachází 
500 m od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum 
800 m. Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, žehlička, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os. č. 15585
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,5 0,05 0,05

Apartmán SOLE cena od 11 781 Kč *
Útulně zařízený apartmán situovaný 400 m od oblázko-
vé pláže a 550 m od centra. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15586
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,4

Apartmán a studio IRENA cena od 8 509 Kč *
Pěkně vybavený apartmám a studio se nachází 150 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
po domluvě je možné zapůjčení pračky, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem pouze 
ve studiu 15530 za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 15530
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samost. lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 15529
Podkroví. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den u vybra-
ných apartmánů, domácí zvíře 10 EUR/den u studia Irena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Apartmán a studio ŠPANIČ  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkný apartmán a studio v domě situovaném 
400 m od oblázkové pláže a cca 10 min. chůze do centra 
letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os. č. 15577
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 2+1 os. č. 15578
Obytná místnost s jídelním koutem a přistýlkou pro 
1 os. Samostatná vybavená kuchyň. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,4 0,45 0,45

Apartmán GAJIČ cena od 11 424 Kč *
Velmi pěkný apartmán se nachází 350 m od oblázkové 
pláže a 400 m od historického centra letoviska. Hostům 
k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č.15532
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Obytná míst-
nost s posezením a BTV. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,35 0,4 0,4

Apartmán MARIJA ŽEČ  cena od 13 626 Kč *
Útulný apartmán je situovaný 300 m od historického cent-
ra letoviska a 350 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15531
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Balkon s posezením.

0,35 0,3 0,3

ostrov KRK - KRK

Hlavní centrum ostrova Krk si dodnes uchovalo svou starobylou tvář. Zachovalé staré město 
s úzkými dlážděnými uličkami, kamennými patricijskými domy a zbytky římských lázní lemuje 

dochované opevnění. Na své si zde přijdou jak milovníci historie, romantických procházek a pose-
zení v kavárnách, tak i ti, co preferují dovolenou strávenou sluněním a koupáním. Místní pláže jsou 
přírodní s oblázkovými zátokami a betonovými platy. Některé z pláží jsou dokonce označeny mod-
rou vlajkou, která je zárukou kvalitního zázemí a čistého moře. Skalnaté pobřeží dále od hlavních 
pláží nabízí útočiště pro příznivce klidného koupání a nudismu. Krk nabízí vyžití také pro vyznavače 
aktivní dovolené. Naleznete tu tenisové kurty, minigolf i cyklotrasy.
Tipy pro volný čas: v samotném letovisku Krk nevynechejte návštěvu raně křesťanské baziliky 
z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami. V sousedním Biskupském pa-
láci naleznete sbírku vzácných obrazů. Působivý je také Frankopanský hrad s válcovou věží a mohut-
né opevnění, připomínající středověkou minulost města. Dále doporučujeme letovisko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města 
a panoramatická plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour. 

Apartmány SONJA cena od 9 163 Kč *
Nové a dobře zařízené apartmány se nacházejí 300 m 
od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum je vzdá-
leno 300 m. Hostům k dispozici myčka nádobí (vlastní 
tablety), Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 15526, 15527
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmány ELIDA cena od 13 388 Kč *
Pěkně zařízené apartmány situované 300 m od historic-
kého centra a 400 m od pláže. Hostům k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15554
(50 m2). 2 odd. ložnice (jedna s manž. lůžkem a druhá 
s manž. lůžkem a možností přistýlky). Obytná místnost 
s BTV+SAT. Kuchyň. kout vybavený sporákem a lednicí. Jí-
delní kout. Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.
Objekt: 4+1 os. č. 15555
(50 m2). 2 oddělené ložnice (jedna s manželským lůžkem 
a druhá s manželským lůžkem a možností přistýlky). Ku-
chyň vybavená sporákem a lednicí. Jídelní kout. BTV+SAT. 
Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.

0,4 0,3 0,3

Studia DAVORKA  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkná studia v domě situovaném 150 m od pláže 
a 600 m od historického centra letoviska. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2+1 os. č. 15568
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou, manželské lůžko oddě-
leno od kuchyňského koutu přepážkou. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2 os. č. 15569
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3

Apartmán BISERKA cena od 17 791 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v domě situovaném 
350 m od oblázkové pláže a 250 m od centra letovis-
ka. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 6+1 os.  č. 15538
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Sa-
mostatné WC. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Balkon s posezením.0,3 0,15 0,15

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

0,15 0,3 0,3



Apartmán a studio TOPIČ  cena od 7 378 Kč *
Útulně zařízené apartmány a studio situované 400 m 
od oblázkové pláže. V blízkém okolí cyklistické stez-
ky. Hostům k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os.  č. 15579
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským lůžem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 15580
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,3
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Apartmán FRANUKO cena od 9 580 Kč *
Pěkný a nově zařízený apartmán v domě situovaném 
300 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici mi-
krovlnný trouba, společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování před 
objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15583
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,35 0,3
Apartmán FILIP  cena od 8 747 Kč *
Nově a velmi pěkně zařízený apartmán se nachází 
500 m od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum 
800 m. Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, žehlička, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 2+2 os. č. 15585
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,5 0,05 0,05

Apartmán SOLE cena od 11 781 Kč *
Útulně zařízený apartmán situovaný 400 m od oblázko-
vé pláže a 550 m od centra. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 2+1 os. č. 15586
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,4

Apartmán a studio IRENA cena od 8 509 Kč *
Pěkně vybavený apartmám a studio se nachází 150 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
po domluvě je možné zapůjčení pračky, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem pouze 
ve studiu 15530 za poplatek 10 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 15530
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samost. lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 15529
Podkroví. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den u vybra-
ných apartmánů, domácí zvíře 10 EUR/den u studia Irena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studio ŠPANIČ  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkný apartmán a studio v domě situovaném 
400 m od oblázkové pláže a cca 10 min. chůze do centra 
letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování před objektem.
Objekt: studio 2 os. č. 15577
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 2+1 os. č. 15578
Obytná místnost s jídelním koutem a přistýlkou pro 
1 os. Samostatná vybavená kuchyň. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,4 0,45 0,45

Apartmán GAJIČ cena od 11 424 Kč *
Velmi pěkný apartmán se nachází 350 m od oblázkové 
pláže a 400 m od historického centra letoviska. Hostům 
k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č.15532
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Obytná míst-
nost s posezením a BTV. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,35 0,4 0,4

Apartmán MARIJA ŽEČ  cena od 13 626 Kč *
Útulný apartmán je situovaný 300 m od historického cent-
ra letoviska a 350 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15531
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Balkon s posezením.

0,35 0,3 0,3

ostrov KRK - KRK

Hlavní centrum ostrova Krk si dodnes uchovalo svou starobylou tvář. Zachovalé staré město 
s úzkými dlážděnými uličkami, kamennými patricijskými domy a zbytky římských lázní lemuje 

dochované opevnění. Na své si zde přijdou jak milovníci historie, romantických procházek a pose-
zení v kavárnách, tak i ti, co preferují dovolenou strávenou sluněním a koupáním. Místní pláže jsou 
přírodní s oblázkovými zátokami a betonovými platy. Některé z pláží jsou dokonce označeny mod-
rou vlajkou, která je zárukou kvalitního zázemí a čistého moře. Skalnaté pobřeží dále od hlavních 
pláží nabízí útočiště pro příznivce klidného koupání a nudismu. Krk nabízí vyžití také pro vyznavače 
aktivní dovolené. Naleznete tu tenisové kurty, minigolf i cyklotrasy.
Tipy pro volný čas: v samotném letovisku Krk nevynechejte návštěvu raně křesťanské baziliky 
z 5. století, která je pozoruhodná velmi cennými plastikami a freskami. V sousedním Biskupském pa-
láci naleznete sbírku vzácných obrazů. Působivý je také Frankopanský hrad s válcovou věží a mohut-
né opevnění, připomínající středověkou minulost města. Dále doporučujeme letovisko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně 
na protější straně ostrova vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města 
a panoramatická plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour. 

Apartmány SONJA cena od 9 163 Kč *
Nové a dobře zařízené apartmány se nacházejí 300 m 
od pěkné oblázkové pláže. Historické centrum je vzdá-
leno 300 m. Hostům k dispozici myčka nádobí (vlastní 
tablety), Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 15526, 15527
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,3 0,3

Apartmány ELIDA cena od 13 388 Kč *
Pěkně zařízené apartmány situované 300 m od historic-
kého centra a 400 m od pláže. Hostům k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os. č. 15554
(50 m2). 2 odd. ložnice (jedna s manž. lůžkem a druhá 
s manž. lůžkem a možností přistýlky). Obytná místnost 
s BTV+SAT. Kuchyň. kout vybavený sporákem a lednicí. Jí-
delní kout. Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.
Objekt: 4+1 os. č. 15555
(50 m2). 2 oddělené ložnice (jedna s manželským lůžkem 
a druhá s manželským lůžkem a možností přistýlky). Ku-
chyň vybavená sporákem a lednicí. Jídelní kout. BTV+SAT. 
Koupelna s WC. Terasa se zahradním nábytkem.

0,4 0,3 0,3

Studia DAVORKA  cena od 6 724 Kč *
Velmi pěkná studia v domě situovaném 150 m od pláže 
a 600 m od historického centra letoviska. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2+1 os. č. 15568
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou, manželské lůžko oddě-
leno od kuchyňského koutu přepážkou. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2 os. č. 15569
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3

Apartmán BISERKA cena od 17 791 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v domě situovaném 
350 m od oblázkové pláže a 250 m od centra letovis-
ka. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání před objektem.
Objekt: 6+1 os.  č. 15538
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Sa-
mostatné WC. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Balkon s posezením.0,3 0,15 0,15

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

0,15 0,3 0,3

Apartmán MARTINA cena od 9 282 Kč *
Pěkně vybavený apartmán je situovaný v části Vantačiči, 
150 m od pláže. Hostům k dispozici společný přenosný 
zahr. gril, zahradní sprcha a klimatizace (za popl. 5 EUR/
den). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popl. 5 EUR/
den, nutné vyžádat při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os.  č. 11573
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Obytná místnost 
s jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem a rozkl. 
pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a vanou. Terasa s po-
sezením a částečným výhledem na moře.

0,15 0,1 1
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Apartmány MIRJANA cena od 13 209 Kč *
Apartmánový dům se nachází na předměstí Rabu zva-
ném Banjol. Od moře je vzdálen 100 m, od centra Rabu 
pak 500 m. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, kávovar a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 16065
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 16066
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa 
s posezením.0,1 0,1 0,2

ostrov RAB

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u apartmánu Brusič. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 
12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánu 
Martina, klimatizace 5 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti 
do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 8 EUR/den u apartmánu TEA, klimatizace 6 EUR/
den u apartmánu TEA. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění na-
leznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou 
u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Malebné turistické letovisko, které se nachází v širokém zalesněném zálivu v západní části ostro-
va Krk. Díky příjemnému klimatu, romantickým zátokám s průzračným mořem a historickému 

dědictví je Malinska navštěvována turisty z celého světa. Je také známá svými ideálními podmínkami 
pro potápění. Tento „potápěčský ráj“ jistě zláká i amatéry, aby zkusili něco nového, nepoznaného. 
Tipy pro volný čas: letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova s řadou starobylých 
památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhodná velmi cenný-
mi plastikami a freskami), letovisko Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní 
odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baš-
ka (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou 
vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý 
ostrov Prvič), jeskyně Biserujka (návštěva krasové jeskyně ležící na protilehlé straně ostrova, 13 km 
severně od Malinské, vás příjemně osvěží), výlet lodí na ostrov Rab (návštěva starobylého města 
a panoramatická plavba podél pobřeží), oblíbený výlet po celém ostrově zvaný Krk tour.

Jedna z pláží v letovisku Malinska

Apartmány BARIŠIČ cena od 7 973 Kč *
Pěkné apartmány s prostorným balkonem se nacházejí 
400 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici spo-
lečný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za po-
platek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 11560
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Prostorný balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 11552
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost 
s rozkládací pohovkou pro 1 os. a manželským lůžkem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Prostorný balkon s posezením. 

0,4 0,5 0,3

Apartmány KLIČ cena od 6 267 Kč *
Pěkné apartmány v domě situovaném 600 m od obláz-
kové pláže a necelých 20 min. chůze do centra leto-
viska. Po domluvě s majitelem možnost využití pračky. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, venkovní 
sprcha, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/
den). Parkování u objektu.  
Objekt: 2+2 os.  č. 11575
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 11576
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon s posezením.

0,6 0,2 0,7

Apartmán BRUSIČ cena od 10 175 Kč *
Pěkně vybavený apartmán je situovaný v části zvané 
Vantačiči, 300 m od oblázkové pláže a 3 km od cen-
tra letoviska Malinska. Hostům k dispozici společný 
zahradní krb, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
na pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 11566
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Možnost dodání přistýlky ve formě roz-
kládací postele. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Balkon s posezením. 

0,3 0,75 1

Při návštěvě ostrova Rab každý snadno pochopí, proč právě zde vznikla jedna z prvních rekreač-
ních oblastí v severním Jadranu a proč je dnes ostrov Rab pokládán za jeden z nejpřitažlivějších 

ostrovů pro letní dovolenou. Pobřeží je zde členité s nespočtem idylických zátok a lagun s písečný-
mi, oblázkovými a skalnatými plážemi. Vnitrozemí je pak hustě pokryto olivovníky a cesmínovými 
duby. Také díky tomu je zde mimořádně zdravé ovzduší, a proto má ostrov Rab statut klimatických 
lázní. Kulturním a historickým centrem ostrova je město Rab, které je stále ještě opásáno středově-
kými hradbami. Naleznete zde zachovalé kostely a paláce, a také fontánu na náměstí Sv. Kryštofa, 
která dodnes připomíná legendu o cudné Draze a vášnivém Kalifontovi. Ostrov Rab je z pevniny 
snadno dostupný trajektem. Bližší informace o trajektové přepravě naleznete na str. 92.
Barbat je velice pěkné letovisko, které vyrostlo na jižním břehu ostrova Rab u oblíbeného Barbat-
ského průplavu, který odděluje ostrov Rab od ostrůvku Dolin. Tento průplav je lákavým cílem pro 
jachtaře a surfaře. Pro milovníky koupání jsou zde nádherné oblázkové a písečné pláže, romantická 
zákoutí a bílé útesy. Ostrov Rab má bohatou historickou tradici, do níž patří i původní ostrovní 
rytířské hry. A v Barbatu máte možnost si tuto událost prožít a vrátit se o pár staletí do minulosti. 
Blízkost města Rabu skýtá navíc ideální možnosti k příjemným večerním procházkám, spojeným 
s návštěvou některé z nesčetných restaurací, pizzerií či kaváren.
Banjol - vedle Barbatu je také Banjol oblíbeným cílem turistů, kteří přijíždějí na ostrov Rab. Nachází se 
v těsné blízkosti hlavního centra ostrova, letoviska Rab. Překrásné oblázkové a písečné pláže společně 
s dominantou Starého města Rabu na pozadí vytvářejí kouzelnou kulisu pro dokonalou dovolenou.
Palit - ze severu městu Rab přiléhá toto malé letovisko. Turisty láká na pláže z písku a drobných 
oblázků, malebné zátoky a klid. Zároveň je skvělým výchozím bodem pro každodenní procházky 
do města Rab.
Tipy pro volný čas: Vřele doporučujeme pronájem malého motorového člunu (30-70 EUR/1 den, 
vč. pohonných hmot) a zajet si na některou z malých písečných zátok.

MALINSKA

Villa TEA cena od 11 543 Kč *
Pěkný apartmán situovaný v klidné lokalitě Barbat v blízkosti pláže (150 m). Hosté mají k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 8 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 16064
I. patro. Pěkná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,15 0,2

Apartmán DUDIČ cena od 14 756 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v klidné lokalitě na předměstí Rabu zvaném Palit. Od oblázkové pláže i centra Rabu 
je vzdálen 800 m. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6+2 os. č. 16063
Přízemí. Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, vybaveným kuchyň. a jídelním koutem. 3x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. Prostorný balkon s posezením.

0,8 0,4 0,3
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Apartmán KLAUDIA cena od 10 591 Kč *
Velice pěkný apartmán v části zvané Dramlj s výhledem na moře vzdálený od pláže 600 m a od centra města 500 m. 
Hostům k dispozici, myčka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os č. 12032
II. patro. Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-6 EUR/den u vybra-
ných apartmánů, domácí zvíře u vybraných apartmánů 5-6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojiš-
tění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ceno-
vých relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubyto-
vacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány IVANČIČ cena od 5 712 Kč *
Účelně vybavené apartmány v domě situovaném 150 m 
od oblázkové pláže a centra letoviska. Hostům k dispozi-
ci Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování na ulici před domem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10628
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením. 
Objekt: 4 os. č. 10629
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,15 0,05

CRIKVENICA

Příjemné lázeňské město Crikvenica je díky svému klimatu uznáváno jako ideální pro léčbu ne-
mocí dýchacích cest. Malebná krajina s bujnou středomořskou vegetací, čistý mořský vzduch, 

dlouhé písečné a oblázkové pláže, které jsou zvláště vhodné pro menší děti a neplavce, dlouhé 
promenády lemované palmami. Samo město pak nabízí poměrně pestrý noční život a spoustu pří-
ležitostí pro aktivní dovolenou. Dále také ideální zázemí pro pobyty s dětmi (tobogán, dětská hři-
ště, skákací hrady apod.). Nezapomeňte navštívit Akvárium, místní velikou atrakci, kde si můžete 
prohlédnout ukázky bohatého jadranského podmořského života. Upozorňujeme, že od některých 
apartmánů se jde k moři po schodech.
Tipy pro volný čas: možnost zapůjčení jízdních kol, motocyklů a člunů. Milovníci bílého sportu 
využijí nabídku místních tenisových dvorců. V 3 km jižně vzdáleném letovisku Selce naleznete po-
tápěčské centrum. Devět kilometrů severně od Crikvenice se nachází letovisko Jadranovo. Zdejším 
lákadlem je malebná zátoka Lokvišće, jíž vévodí malý maják. V této zátoce si můžete užít koupání 
ve specificky teplé vodě a bahnu s léčebnými účinky. Po koupání můžete navštívit pozůstatky sta-
rověkých římských lázní. Doporučujeme navštívit protilehlý ostrov Krk, a to především městečko 
Vrbnik (bývalé pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahti-
na, ale také pro údajně nejužší uličku na světě) a letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové 
pláže stojí za vidění místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, 
od nějž se nabízí překrásný výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič). Za návštěvu stojí 
také městečko Senj, které leží 30 km jižně od Crikvenice. Vévodí mu vojenský hrad Nehaj, jenž byl 
v roce 1558 vystavěn na kopci Trbušnjak. Dnes je na hradě expozice mapující jeho historii. Z jeho 
věží se nabízí krásný výhled na ostrovy Krk, Rab, Goli otok a další. Nezapomeňte se vyfotit u slu-
nečních hodin, které se nacházejí na místě, jímž v Senji prochází 45. rovnoběžka (jedná se o místo, 
které je přesně na půl cesty mezi rovníkem a severním pólem).

Apartmány a studia KATICA cena od 7 914 Kč *
Apartmánový dům s útulně vybavenými apartmány a studii. K nejbližší pláži (kombinace přírodních skal, bet. 
plat a oblázků) se jde přes hlavní komunikaci a po schodech. Centrum letoviska Crikvenica je 1,5 km. Hosté mají 
k dispozici venkovní bazén, společnou zahradní sprchu, gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování před objektem.  
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10625
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a roz-
kládací pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10626
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a roz-
kládací pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10616
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10616
Zvýšené přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 8+1 os.  č. 10609
I. patro. Pěkná kuchyň s jídelním koutem. 3 x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem a rozklá-
dací pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.

Apartmán ANAMARIJA cena od 11 543 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska se nachází 400 m 
od městských pláží a 200 m od centra. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 17880
I. patro. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon s posezením. 

0,4 0,2 0,2

Apartmán IVANKA cena od 10 353 Kč *
Pěkně vybavený a prostorný apartmán v I. patře domu si-
tuovaného 400 m od pláže. Hostům k dispozici rychlovar-
ná konvice, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 5 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem (za popl. 
6 EUR/den). Parkování před objektem (pro 2 automobily).
Objekt: 6+2 os.  č. 10621
I.patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Ložnice 
s manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Prostorná koupelna s WC a vanou. Balkon s posezením.

Apartmán LADA  cena od 8 033 Kč *
Apartmán v prvním patře domu situovaného na živější 
ulici v části zvané Dramalj. Centrum Crikvenice 2,5 km, 
tenisové kurty 300 m. Pěkná pláž 300 m. Hostům je 
k dispozici společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/
den. Parkování na ulici před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10611
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmán ANDJELKA cena od 10 353 Kč *
Prostorný apartmán na klidném místě v domě sympa-
tické majitelky je situovaný 400 m od pláže a od centra 
letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za popl. 5 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem (za popl. 6 EUR/den). Parkování na pozemku u domu.
Objekt: 6+2 os.  č. 10601
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obývací pokoj s roz-
kl. pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel. lůžkem a sa-
most. lůžkem. 2x ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a vanou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmány STANKA cena od 5 058 Kč *
Pěkné apartmány situované 200 m od pláže a 700 m 
od centra. Wi-Fi (v ceně). Možnost parkování před ob-
jektem.
Objekt: 2+1 os.  č. 10624
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a se 2 samostatnými lůžky, možnost dodání při-
stýlky pro 3. osobu. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 10623
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a samostatným lůžkem. 2 x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,2 0,2 0,2

0,6 0,2 0,2

Apartmány a studio MARIJA cena od 9 163 Kč *
Velmi pěkné apartmány a studio v části Crikvenice jmé-
nem Dramalj s výhledem na moře, vzdálený od nejbližší 
pláže 100 m a od centra města 1 km. Hostům k dispozici 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 12026
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, manželským a samostatným lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Bez klimatizace.
Objekt: 4 os. č. 12025
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem a manželským lůžkem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 12024
Podkroví. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,1 0,25 0,1

NOVINKA

NOVINKA

Apartmány DESANKA cena od 8 033 Kč *
Apartmán situovaný v klidné ulici 400 m od pláže i cen-
tra. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 5 EUR/den). Parkování na pozemku.
Objekt: 4+1 os.  č. 10602
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem.  Ložnice se samo-
statným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a částečným výhledem na moře.

0,4 0,2 0,2

0,3 0,1 0,1

0,3 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4
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Apartmán a studio MARIJA cena od 3 689 Kč *
Pěkně vybavený apartmán a studio se nacházejí v klidné části letoviska, 400 m od oblázkové pláže. Hosté mají 
k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Klienti mohou využít pračku, která je u majitele objektu, za poplatek 3 EUR. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 16925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Samostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+2 os. č. 16926
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,25 0,5

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u apartmánů Cvitkovič a Njivice. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den 
u vybraných apartmánů, domácí zvíře 6 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR u apartmánu Cvitkovič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán CVITKOVIČ cena od 13 864 Kč *
Zrenovovaný a moderně zařízený podkrovní apartmán 
s nádherným výhledem na moře. Apartmán je vzdálen 
180 m od jedné z krásných oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popla-
tek 6 EUR/den).  Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 16924
Podkroví. Obytná místnost s jídelním koutem a pohovkou 
pro 1 os. Samostatná vybavená kuchyň (varná konvice, 
kávovar). 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,18 0,5 0,45

NOVI VINODOLSKI

Městečko Novi Vinodolski je spolu s Crikvenicí největším a nejznámějším střediskem v této oblasti. 
Novi Vinodolski má dlouholetou turistickou tradici a je současně nejstarším městem celé riviery. 

Jeho četné historické památky můžete obdivovat ve staré části města nebo v místním muzeu. V centru 
města, ale i v okrajových částech a na pobřeží najdete mnoho restaurací, barů, obchodů a galerií. Mi-
lovníci aktivního odpočinku mohou využít sportovní areály: tenis, minigolf, stolní tenis, bowling. Také 
nabídka vodních sportů je zde pestrá: lyžování, jetski, windsurfing a půjčovny loděk a šlapadel. Tato 
část riviéry je vyhledávaným místem milovníků potápění. Svojí podmořskou faunou zaujme každého. 
Tipy na volný čas: možnost zapůjčení motorových člunů. Milovníci bílého sportu využijí nabídku 
místních tenisových dvorců u hotelu Lišanj. V 10 km severně vzdáleném letovisku Selce naleznete potá-
pěčské centrum.  Doporučujeme navštívit protilehlý ostrov Krk, a to především městečko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova 
s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhod-
ná velmi cennými plastikami a freskami) a jeskyni Biserujku (doporučujeme půldenní lodní výlet s ná-
vštěvou této krasové jeskyně). Za návštěvu stojí také městečko Senj, které leží 23 km jižně od Nového 
Vinodolského. Vévodí mu vojenský hrad Nehaj, jenž byl v roce 1558 vystavěn na kopci Trbušnjak. Dnes 
je na hradě expozice mapující jeho historii. Z jeho věží se nabízí krásný výhled na ostrovy Krk, Rab, Goli 
otok a další. Nezapomeňte se vyfotit u slunečních hodin, které se nacházejí na místě, jímž v Senji pro-
chází 45. rovnoběžka (jedná se o místo, které je přesně na půl cesty mezi rovníkem a severním pólem).

Apartmány NIKOLA cena od 7 438 Kč *
Apartmánový dům s výhledem na moře situovaný 
v nové zástavbě letoviska, od oblázkové pláže je vzdá-
lený 500 m. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16917, 16918
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 
2 os., Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem 
na moře.
Objekt: 4 os. č. 16918, 16920
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,5 0,3 0,

Apartmán a studio ADRIANA cena od 3 689 Kč *
Moderně vybavený apartmán a studio se nacházejí 
v klidné části letoviska, 350 m od oblázkové pláže. Hos-
tům k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnná trou-
ba, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16904
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko a dětská postýlka. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 16905
I. patro Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC, sprchovým koutem a automatic-
kou pračkou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,35 0,15 0,3

Apartmán NJIVICE  cena od 16 244 Kč *
Luxusní prázdninová vila s bazénem se nachází 
ve vesnici Klenovica 6 km jižně od Novi Vinodolského. 
Od oblázkové pláže je vzdálena 380 m. Hostům k dispo-
zici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16913
Přízemí (68 m2). 2 oddělené ložnice, každá s manžel-
ským lůžkem. Obytná místnost s možností 1 přistýlky. 
Jídelní a kuchyňský kout vybavený elektrickým vařičem 
(2 pl.) a lednicí s mrazákem. SAT/TV. Koupelna (sprcha) 
s WC. Terasa s venkovním nábytkem.

0,38 1,4 1,4

Apartmány DJURDICA cena od 7 438 Kč *
Pěkně vybavené apartmány se nacházejí v klidné části 
letoviska, 900 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispo-
zici mikrovlnnou troubu, společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16910
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6+2 os.  č. 16911
I. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa 
s posezením.

0,9 0,55 0,5

Apartmán NENSI cena od 12 912 Kč *
Pěkně zařízený apartmánový domek se nachází v samot-
ném centru letoviska, od nejbližší pláže v podobě betono-
vých plat je vzdálen 100 m, oblázkové pláže jsou vzdáleny 
350 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování na veřejném parkovišti.
Objekt: 4+2 os. č. 16916
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Jedna z pláží v letovisku Novi Vinodolski

Apartmán GRABROVA cena od 7 438 Kč *
Účelně vybavený apartmán se nachází na klidném již-
ním předměstí letoviska, od oblázkové pláže Škrpun je 
vzdálen 300 m. Upozorňujeme, že cestou na pláž je nut-
no přejít hlavní komunikaci. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Možnost pobytu s menším domácím zvíře-
tem za poplatek 6 EUR/den. Parkování od objektu.
Objekt: 4+2 os. č. 16923
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s vanou. Samostatné WC. Prostorná 
terasa s posezením. 

0,3 0,8 0,75

Apartmán VANDA cena od 7 438 Kč *
Prakticky zařízený apartmán se nachází v klidné lokali-
tě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 16909
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s vanou. Sa-
mostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,1 0,2
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Apartmán a studio MARIJA cena od 3 689 Kč *
Pěkně vybavený apartmán a studio se nacházejí v klidné části letoviska, 400 m od oblázkové pláže. Hosté mají 
k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Klienti mohou využít pračku, která je u majitele objektu, za poplatek 3 EUR. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 16925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Samostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+2 os. č. 16926
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,4 0,25 0,5

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizace u apartmánů Cvitkovič a Njivice. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den 
u vybraných apartmánů, domácí zvíře 6 EUR/den u vybraných apartmánů. Kauce: 100 EUR u apartmánu Cvitkovič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán CVITKOVIČ cena od 13 864 Kč *
Zrenovovaný a moderně zařízený podkrovní apartmán 
s nádherným výhledem na moře. Apartmán je vzdálen 
180 m od jedné z krásných oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popla-
tek 6 EUR/den).  Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 16924
Podkroví. Obytná místnost s jídelním koutem a pohovkou 
pro 1 os. Samostatná vybavená kuchyň (varná konvice, 
kávovar). 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,18 0,5 0,45

NOVI VINODOLSKI

Městečko Novi Vinodolski je spolu s Crikvenicí největším a nejznámějším střediskem v této oblasti. 
Novi Vinodolski má dlouholetou turistickou tradici a je současně nejstarším městem celé riviery. 

Jeho četné historické památky můžete obdivovat ve staré části města nebo v místním muzeu. V centru 
města, ale i v okrajových částech a na pobřeží najdete mnoho restaurací, barů, obchodů a galerií. Mi-
lovníci aktivního odpočinku mohou využít sportovní areály: tenis, minigolf, stolní tenis, bowling. Také 
nabídka vodních sportů je zde pestrá: lyžování, jetski, windsurfing a půjčovny loděk a šlapadel. Tato 
část riviéry je vyhledávaným místem milovníků potápění. Svojí podmořskou faunou zaujme každého. 
Tipy na volný čas: možnost zapůjčení motorových člunů. Milovníci bílého sportu využijí nabídku 
místních tenisových dvorců u hotelu Lišanj. V 10 km severně vzdáleném letovisku Selce naleznete potá-
pěčské centrum.  Doporučujeme navštívit protilehlý ostrov Krk, a to především městečko Vrbnik (bývalé 
pirátské městečko je známé jednak díky místní odrůdě vína nazvané Vrbnická žlahtina, ale také pro 
údajně nejužší uličku na světě), letovisko Baška (kromě dlouhé písčito-oblázkové pláže stojí za vidění 
místní akvárium; aktivnější klienti mohou vystoupat ke kostelu sv. Ivana, od nějž se nabízí překrásný 
výhled na celé letovisko i na protilehlý ostrov Prvič), letovisko Krk (hlavní město stejnojmenného ostrova 
s řadou starobylých památek, z nichž nejznámější je křesťanská bazilika z 5. století, která je pozoruhod-
ná velmi cennými plastikami a freskami) a jeskyni Biserujku (doporučujeme půldenní lodní výlet s ná-
vštěvou této krasové jeskyně). Za návštěvu stojí také městečko Senj, které leží 23 km jižně od Nového 
Vinodolského. Vévodí mu vojenský hrad Nehaj, jenž byl v roce 1558 vystavěn na kopci Trbušnjak. Dnes 
je na hradě expozice mapující jeho historii. Z jeho věží se nabízí krásný výhled na ostrovy Krk, Rab, Goli 
otok a další. Nezapomeňte se vyfotit u slunečních hodin, které se nacházejí na místě, jímž v Senji pro-
chází 45. rovnoběžka (jedná se o místo, které je přesně na půl cesty mezi rovníkem a severním pólem).

Apartmány NIKOLA cena od 7 438 Kč *
Apartmánový dům s výhledem na moře situovaný 
v nové zástavbě letoviska, od oblázkové pláže je vzdá-
lený 500 m. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16917, 16918
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 
2 os., Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se spr-
chovým koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem 
na moře.
Objekt: 4 os. č. 16918, 16920
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,5 0,3 0,

Apartmán a studio ADRIANA cena od 3 689 Kč *
Moderně vybavený apartmán a studio se nacházejí 
v klidné části letoviska, 350 m od oblázkové pláže. Hos-
tům k dispozici společný zahradní gril, mikrovlnná trou-
ba, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16904
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, manželské lůžko a dětská postýlka. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 16905
I. patro Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC, sprchovým koutem a automatic-
kou pračkou. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,35 0,15 0,3

Apartmán NJIVICE  cena od 16 244 Kč *
Luxusní prázdninová vila s bazénem se nachází 
ve vesnici Klenovica 6 km jižně od Novi Vinodolského. 
Od oblázkové pláže je vzdálena 380 m. Hostům k dispo-
zici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16913
Přízemí (68 m2). 2 oddělené ložnice, každá s manžel-
ským lůžkem. Obytná místnost s možností 1 přistýlky. 
Jídelní a kuchyňský kout vybavený elektrickým vařičem 
(2 pl.) a lednicí s mrazákem. SAT/TV. Koupelna (sprcha) 
s WC. Terasa s venkovním nábytkem.

0,38 1,4 1,4

Apartmány DJURDICA cena od 7 438 Kč *
Pěkně vybavené apartmány se nacházejí v klidné části 
letoviska, 900 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispo-
zici mikrovlnnou troubu, společný zahradní gril a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 16910
Přízemí. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6+2 os.  č. 16911
I. patro. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa 
s posezením.

0,9 0,55 0,5

Apartmán NENSI cena od 12 912 Kč *
Pěkně zařízený apartmánový domek se nachází v samot-
ném centru letoviska, od nejbližší pláže v podobě betono-
vých plat je vzdálen 100 m, oblázkové pláže jsou vzdáleny 
350 m. Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování na veřejném parkovišti.
Objekt: 4+2 os. č. 16916
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Jedna z pláží v letovisku Novi Vinodolski

Apartmán GRABROVA cena od 7 438 Kč *
Účelně vybavený apartmán se nachází na klidném již-
ním předměstí letoviska, od oblázkové pláže Škrpun je 
vzdálen 300 m. Upozorňujeme, že cestou na pláž je nut-
no přejít hlavní komunikaci. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Možnost pobytu s menším domácím zvíře-
tem za poplatek 6 EUR/den. Parkování od objektu.
Objekt: 4+2 os. č. 16923
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s vanou. Samostatné WC. Prostorná 
terasa s posezením. 

0,3 0,8 0,75

Apartmán VANDA cena od 7 438 Kč *
Prakticky zařízený apartmán se nachází v klidné lokali-
tě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 16909
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s vanou. Sa-
mostatné WC. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,1 0,2

Apartmán A 02 cena od 11 960 Kč *
Pěkně a moderně zařízený apartmán v klidné lokalitě, situované cca 700 m od oblázkové pláže a 300 m od centra 
letoviska. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 5 
EUR/den). Možnost pobytu s menším domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 17610
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,7 0,3 0,3

Apartmány B 40 a B 41 cena od 13 507 Kč *
Apartmánový dům situovaný na předměstí Malého Lošinje zvané Zagazine, vzdálený 120 m od oblázkové pláže. 
Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s menším domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17608
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC, sprchovým koutem a pračkou. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 17609
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,12 0,26 0,1
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Apartmán A 01 cena od 9 996 Kč *
Apartmán situovaný v klidné severovýchodní části letoviska, vzdálený 150 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dis-
pozici společný zahradní gril, lehátko a slunečník, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 17601
Přízemí. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením. 

0,15 0,3 0,3 Apartmán B 20 cena od 13 328 Kč *
Účelně vybavený apartmán se nachází v klidné části 
Zagazine a od oblázkové pláže je vzdálen 50 m. Hos-
té mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizaci (v ceně). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17606
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,25 0,2
Apartmán A 06 cena od 13 150 Kč *
Apartmán se nachází v klidné lokalitě, 300 m od pláže. 
Ideální místo pro rodiny s dětmi. Hostům je k dispozici 
travnatý pozemek, klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s menším domácím zvířetem za poplatek 
6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 17612
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním kou-
tem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se samostatným lůžkem. Koupel-
na s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi a klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic), povinný poplatek za závěrečný úklid 25-35 EUR dle typu a velikosti apartmánu. 
Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6-8 EUR/den u vybraných apartmánů. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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ostrov LOŠINJ - MALI LOŠINJ

Ostrov Lošinj vyniká speciálním léčivým klimatem, k němuž přispívá i množství různorodé ve-
getace. Ta společně s mořským vzduchem působí blahodárně zejména při dýchacích potížích 

a alergických reakcích na pyly. Specifické mikroklima s absolutně čistým vzduchem je způsobeno 
situováním ostrova daleko od pevniny uprostřed velmi čisté části otevřeného Jaderského moře. 
Rekreační střediska Mali a Veli Lošinj byla už v minulém století vyhlášenými klimatickými lázněmi. 
Obě místa jsou spojena několika kilometrovou promenádou, která prochází podél jižního výběžku 
ostrova a procházky po ní se používají jako součást klimatické terapie. 
Mali Lošinj je hlavním střediskem ostrova s nádherným historicky cenným přístavem, pěknou pro-
menádou s restauracemi, bary a cukrárnami. Na Mali Lošinj navazují dvě zátoky, které rozhodně při 
své dovolené nesmíte vynechat. Písečná zátoka Čikat má rozsáhlé zázemí vodních sportů a areál 
s řadou tenisových kurtů a hřišť pro individuální i kolektivní sporty. Pro zátoku Sunčana jsou typic-
ké romantické přírodní skalnaté pláže u otevřeného moře, lemované piniovými háji. Naše apartmá-
ny se nacházejí v části Zagazine a Malin. Ostrov Lošinj je snadno dostupný trajektem přes ostrov 
Cres, se kterým je spojen mostem. Bližší informace o trajektové přepravě naleznete na str. 92.
Tipy pro volný čas: Výlet lodí na ostrov Cres. Zde doporučujeme navštívit historické městečko 
Osor s velkým množstvím památek z římského období. Oblíbený Rybí piknik - celodenní výlet lodí 
s hudbou, občerstvením a aktivním rybolovem. Poznávací Panorama tour - celodenní výlet lodí po-
dél ostrovů s občerstvením a zástavkami na koupání v jinak nedostupných romantických zátokách.

Pláž v letovisku Mali Lošinj

Letovisko Mali Lošinj

Apartmán B 43 cena od 15 708 Kč *
Nově a moderně zařízený apartmán situovaný pouhých 150 m od nejbližší pláže. Hostům k dispozici zahradní gril 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17614
Přízemí. Moderně zařízená kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. 
Terasa s posezením.

Apartmán B a BB 00 cena od 16 601 Kč *
Pěkně vybavené apartmány velmi milé paní domácí se nachází na severovýchodní straně letoviska, vzdáleny jsou 
250 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 8 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 17602
I. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 17603
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,25 0,6 0,4

0,15 0,3 0,15

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Apartmány MAGDALENA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě obklopeném zelení, 
pouhých 100 m od pláže a 50 m od centra městečka. 
Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u ob-
jektu.
Objekt: 4 os. č. 18247
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 18248
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 

0,1 0,01 0,2 Apartmán a studio VITOMIR  cena od 5 474 Kč *
Příjemně zařízený apartmán a studio se nacházejí 
na klidném místě, 200 m od oblázkové pláže. Hostům 
je k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 18274
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, manželským lůžkem a rozkládací po-
hovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18275
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-6 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. 
Pokud klienti neprovedou závěrečný úklid sami, zaplatí poplatek 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány ROZA  cena od 6 367 Kč *
Velice pěkně zařízené apartmány vzdálené necelých 
400 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18270
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18271
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s vanou a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18272
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna 
s vanou a WC. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,1

Apartmány ADRIJANA  cena od 6 605 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18255
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18256
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem a manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apartmány CVITO  cena od 6 605 Kč *
Nově zrekonstruované apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18258
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18259
Obytná místnost s vybaveným kuch. koutem a manžel. lůž-
kem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Ložnice se 2 samost. lůž-
ky. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením.0,3 0,2 0,3

ostrov PAG - NOVALJA

Apartmány COPIČ cena od 8 806 Kč *
Apartmány v klidné lokalitě situované 250 m od obláz-
kové pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 18253
I. patro (40 m2). Oddělená ložnice s manželským lůž-
kem. Oddělená ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě 
osoby. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem vybaveným lednicí s mrazákem a plynovým spo-
rákem (2 pl.). SAT/TV. Balkon se zahradním nábytkem.
Objekt: 5 os. č. 18254
I. patro (43 m2). Oddělená ložnice s manželským lůžkem. 
Oddělená ložnice s manžel. lůžkem a samostatným lůž-
kem. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem 
vybaveným lednicí s mrazákem a kombinovaným sporá-
kem (2+2 pl.). SAT/TV. Terasa se zahradním nábytkem.

0,25 0,5 1

Apartmány CVETKA cena od 7 497 Kč *
Pěkné apartmány v domě situovaném 200 m od pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 18235
Obytná místnost s vybaveným kuchyň.a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 18236
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 1,3 0,4

Živé středisko Novalja je hlavním přístavem ostrova Pag a známým turistickým místem. Jsou zde 
patrné pozůstatky z římských dob i starokřesťanských bazilik. V malebných uličkách naleznete 

mnoho příležitostí k posezení v kavárnách, cukrárnách a restauracích vyhlášených místními speci-
alitami. Zajímavé oblázkovo-skalnaté pláže na okraji města přecházejí v nádherné dlouhé obláz-
kové pláže Straško, Gaj a Babe. 
Tipy na volný čas: rybí piknik (celodenní výlet lodí podéle pobřeží se zastávkami na koupání, 
k jídlu se servírují rybí speciality, k pití víno), výlet pronajatým člunem do některé z romantických 
lagun dostupných pouze z moře, Kornatské souostroví (celodenní výlet s průvodcem do krásného 
národního parku Kornati).

ostrov PAG - MANDRE

Poklidné místo v nádherné zeleni je lemováno krásnými plážemi a obklopeno průzračným mořem. 
Místní obyvatelé jsou velmi milí a pohostinní. Na své si zde přijdou i milovníci rybaření, potápění 

i gurmáni. V místních restauracích můžete ochutnat originální pažský sýr nebo zdejší výborné olivy. 

ostrov PAG - LUN

Překrásné místo na samém severozápadu ostrova, kam opravdu stojí za to vážit svoji cestu. 
Apartmánové kapacity, které zde nabízíme, jsou rozprostřeny mezi olivovými háji. Některé oli-

vovníky jsou staré více než 1500 let a celé místo je vyhlášeno přírodní rezervací.

Apartmány ANAMARIJA cena od 7 676 Kč *
Prostorně a pěkně zařízené apartmány v domě vzdá-
leném od moře 400 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 18231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 18232
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem. 2x ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,3
Apartmány MIRA cena od 7 676 Kč *
Pěkně zařízené apartmány na klidném místě, 300 m 
od nejbližší pláže a 300 m od centra letoviska. Hostům 
je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a kli-
matizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os.  č. 18219
Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře
Objekt: 6 os.  č. 18222
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apt. a studia BERNARDICA cena od 4 641 Kč *
Pěkné zařízené apartmány a studia v domě situovaném 200 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril. 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 18238
Obytná místnost s vybaveným kuch. a jídelním koutem, manž. lůžko. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 3 os. č. 18273
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18239
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18240
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením. Možnost klimatizace za poplatek 5 EUR/den.

0,2 0,2 0,3
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Apartmány MAGDALENA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v domě obklopeném zelení, 
pouhých 100 m od pláže a 50 m od centra městečka. 
Hostům je k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u ob-
jektu.
Objekt: 4 os. č. 18247
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 18248
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 

0,1 0,01 0,2 Apartmán a studio VITOMIR  cena od 5 474 Kč *
Příjemně zařízený apartmán a studio se nacházejí 
na klidném místě, 200 m od oblázkové pláže. Hostům 
je k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 
5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. č. 18274
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, manželským lůžkem a rozkládací po-
hovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18275
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,2 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let 
platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5-6 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. 
Pokud klienti neprovedou závěrečný úklid sami, zaplatí poplatek 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány ROZA  cena od 6 367 Kč *
Velice pěkně zařízené apartmány vzdálené necelých 
400 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18270
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18271
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s vanou a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18272
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna 
s vanou a WC. Terasa s posezením.

0,4 0,3 0,1

Apartmány ADRIJANA  cena od 6 605 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18255
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18256
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem a manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apartmány CVITO  cena od 6 605 Kč *
Nově zrekonstruované apartmány vzdálené 300 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 18257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18258
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 18259
Obytná místnost s vybaveným kuch. koutem a manžel. lůž-
kem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Ložnice se 2 samost. lůž-
ky. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením.0,3 0,2 0,3

ostrov PAG - NOVALJA

Apartmány COPIČ cena od 8 806 Kč *
Apartmány v klidné lokalitě situované 250 m od obláz-
kové pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril, 
Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 18253
I. patro (40 m2). Oddělená ložnice s manželským lůž-
kem. Oddělená ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě 
osoby. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským kou-
tem vybaveným lednicí s mrazákem a plynovým spo-
rákem (2 pl.). SAT/TV. Balkon se zahradním nábytkem.
Objekt: 5 os. č. 18254
I. patro (43 m2). Oddělená ložnice s manželským lůžkem. 
Oddělená ložnice s manžel. lůžkem a samostatným lůž-
kem. Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem 
vybaveným lednicí s mrazákem a kombinovaným sporá-
kem (2+2 pl.). SAT/TV. Terasa se zahradním nábytkem.

0,25 0,5 1

Apartmány CVETKA cena od 7 497 Kč *
Pěkné apartmány v domě situovaném 200 m od pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 18235
Obytná místnost s vybaveným kuchyň.a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 18236
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 1,3 0,4

Živé středisko Novalja je hlavním přístavem ostrova Pag a známým turistickým místem. Jsou zde 
patrné pozůstatky z římských dob i starokřesťanských bazilik. V malebných uličkách naleznete 

mnoho příležitostí k posezení v kavárnách, cukrárnách a restauracích vyhlášených místními speci-
alitami. Zajímavé oblázkovo-skalnaté pláže na okraji města přecházejí v nádherné dlouhé obláz-
kové pláže Straško, Gaj a Babe. 
Tipy na volný čas: rybí piknik (celodenní výlet lodí podéle pobřeží se zastávkami na koupání, 
k jídlu se servírují rybí speciality, k pití víno), výlet pronajatým člunem do některé z romantických 
lagun dostupných pouze z moře, Kornatské souostroví (celodenní výlet s průvodcem do krásného 
národního parku Kornati).

ostrov PAG - MANDRE

Poklidné místo v nádherné zeleni je lemováno krásnými plážemi a obklopeno průzračným mořem. 
Místní obyvatelé jsou velmi milí a pohostinní. Na své si zde přijdou i milovníci rybaření, potápění 

i gurmáni. V místních restauracích můžete ochutnat originální pažský sýr nebo zdejší výborné olivy. 

ostrov PAG - LUN

Překrásné místo na samém severozápadu ostrova, kam opravdu stojí za to vážit svoji cestu. 
Apartmánové kapacity, které zde nabízíme, jsou rozprostřeny mezi olivovými háji. Některé oli-

vovníky jsou staré více než 1500 let a celé místo je vyhlášeno přírodní rezervací.

Apartmány ANAMARIJA cena od 7 676 Kč *
Prostorně a pěkně zařízené apartmány v domě vzdá-
leném od moře 400 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 18231
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 18232
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem. 2x ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,4 0,2 0,3
Apartmány MIRA cena od 7 676 Kč *
Pěkně zařízené apartmány na klidném místě, 300 m 
od nejbližší pláže a 300 m od centra letoviska. Hostům 
je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a kli-
matizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os.  č. 18219
Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře
Objekt: 6 os.  č. 18222
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a vlastní koupelnou. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením.

0,3 0,2 0,2

Apt. a studia BERNARDICA cena od 4 641 Kč *
Pěkné zařízené apartmány a studia v domě situovaném 200 m od pláže. Hostům k dispozici společný zahradní gril. 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 18238
Obytná místnost s vybaveným kuch. a jídelním koutem, manž. lůžko. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 3 os. č. 18273
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18239
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 18240
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením. Možnost klimatizace za poplatek 5 EUR/den.

0,2 0,2 0,3

Apartmán TONKA cena od 11 008 Kč * 
Příjemně vybavený apartmán v prvním patře objektu se nachází 300 m od oblázkové pláže a 400 m od centra 
letoviska. Hosté mají k dispozici pračku, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za popl. 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 18278
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,3 0,05 0,4
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů Matlekovič. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ostrov PAG - GAJAC

Klidné letovisko, které leží v zátoce s krásnou oblázkovo-písečnou pláží na západním pobřeží ostro-
va Skalnaté pobřeží s oblázkovou pláží Braničevica dodávají Gajacu zvláštní krásu. 

STARA NOVALJA

Malé letovisko ležící cca 2 km od Novalji je ideálním místem pro rodiny s malými dětmi a pro 
ty, co si chtějí užít klid a pohodu. Na rozdíl od města Novalja je Stara Novalja velmi klidné 

místo. Na své si přijdou i ti, kteří mají rádi potápění a vodní sporty.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid, 
Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den dle jednotlivých apartmánů. Pokud 
klienti neprovedou závěrečný úklid sami, zaplatí poplatek 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Apartmány MAESTRAL cena od 11 662 Kč *
Velmi pěkné zrekonstruované apartmány milého pana domácího, které jsou přímo u pláže. Všechny apartmány mají 
krásný výhled na moře. Hostům k dispozici SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 19603, 19605
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice se 
2 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 3 os.  č. 19607, 19609
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
se 2 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 19602, 19604
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice se 
3 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 19606, 19608
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
se 3 lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 19601
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice
se 3 lůžky. Ložnice se 2 lůžky. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,03 0,1 0,1

30 m
OD PLÁŽE

Malé letovisko, které se nachází nedaleko města Sv. Filip a Jakov, se kterým je spojeno prome-
nádou Lungo mare. Své jméno získal po zůstatcích středověkého městského opevnění. Turanj 

je ideálním místem pro ty, kteří chtějí strávit svou dovolenou v klidu a pohodě, ale v blízkosti 
hlavních turistických destinací.
Tipy pro volný čas: v centru města se nachazí kostel Gospi od Karmela z 15. století., jejíž svátek 
se slaví v průběhu sezóny veřejnými oslavami. Nedaleko od centra naleznete kostel Sv. Marije 
na místě nazývaném Tukljača. Doporučujeme navštívit Národní park Kornati, který se rozkládá 
na většině ze 147 ostrovů stejného jména. Za návštěvu stojí také Vransko Jezero, které je největším 
chorvatským jezerem a po zakoupení povolenky zde turisté mohou také rybařit.

Malé letovisko, jehož patrony jsou dva světci sv. Filip a sv. Jakov, leží asi 2 km severně od Bio-
gradu. Dokonale naplňuje základní atributy spokojené rodinné dovolené. Atraktivní okolí 

pro podnikání výletů, centrum s restauracemi, pizzeriemi i cukrárnami naladí každého na správ-
nou „dovolenkovou notu“. Nádherné písčito-kaménkové pláže (ležící do 200 m od nabízených 
apartmánů) s pozvolným sestupem do vody jsou vhodné i pro malé děti.  
Tipy pro volný čas: půldenní výlet lodí na ostrov Vrgada (s koupáním a obědem), celodenní 
výlet lodí do národního parku Kornati (s koupáním a obědem), pěší procházka do letoviska Biograd 
na Moru, návštěva blízkého Zadaru (kromě prohlídky historického centra doporučujeme posedět 
u Mořských varhan a večer se podívat na ojedinělou instalaci Pozdrav slunci, model sluneční sou-
stavy, v zadarském přístavu), cyklistický výlet podél pobřeží přes letoviska Biograd na Moru a Pa-
koštane až ke břehu Vranského jezera (pokud vám nevadí bahno, můžete se v jezeře vykoupat, výlet 
doporučujeme zakončit ochutnávkou místních specialit ze sladkovodních ryb).

SV. FILIP I JAKOV

Apartmány MATLEKOVIČ cena od 7 378 Kč *
Dobře vybavené apartmány v domě situovaném ve slepé uličce na rozhraní střediska Sv. Filip i Jakov a Turanj, pou-
hých 80 m od pěkné oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 7 EUR/den. Parkování na uzavřeném pozemku. 
Objekt: 4+2 os.  č. 14809, 14836
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice manželským lůžkem. 
Koupelna s vanou a WC. Terasa s posezením.
Objekt: 2+1 os.  č. 14810, 14811
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice manželským lůžkem. 
Koupelna s vanou a WC. Terasa s posezením.

80 m
OD PLÁŽE

0,08 0,2 0,2

TURANJ 

Apartmán ČELIČ  cena od 10 532 Kč *
Zrekonstruovaný apartmán v přízemí objektu, s příjemným posezením, leží na klidném místě, 100 m od pláže. Hos-
tům je k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 18276
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,3 0,4 0,4

Apartmán MILKA cena od 10 532 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený od nejbližší pláže necelých 150 m . Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den). Parkování na pozemku objektu.
Objekt: 6+1 os. č. 18279
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, možnost přistýlky. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,2 0,3

Apartmán SREČKO cena od 17 612 Kč *
Dům situovaný přímo u moře (pouhých 10 m od pláže). Hostům k dispozici společný zahradní gril s možností posezení. 
Parkování u objektu.
Objekt: 10 os.  č. 18237
2x vybavená kuchyň s jídelním koutem. 5x ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna s WC a spchovým koutem. 
Balkony a možnost využívání terasy.

0,01 0,3 0,5

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

10 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, klimatizaci, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře u vybraných apartmánů 5-8 EUR/den. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

BIOGRAD NA MORU

V minulosti sídlo chorvatských králů, dnes živé letovisko nabízející jak výborné podmínky pro 
koupání (přírodní pláže s jemnými oblázky, bazén s mořskou vodou, tobogán), tak skvělé mož-

nosti pro vyznavače aktivní dovolené. Vždyť Biograd leží v blízkosti tří nejkrásnějších chorvatských 
národních parků: souostroví Kornati (nejčlenitější souostroví 109 ostrovů roztroušených na ploše 
224 km2), vodopády na řece Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a úchvatné panorama NP Paklenica.
Tipy pro volný čas: návštěva jednoho (popř. všech) z výše uvedených národních parků - Kornati 
(celodenní výlet lodí), vodopády na řece Krka (celodenní výlet busem na vodopády a do Šibeniku) 
nebo „Vrgada piknik“ (celodenní výlet lodí na ostrov Vrgada, v ceně je stylový oběd - čerstvé ryby, 
saláty a víno), Plitvická jezera (výlet busem s obědem), den na „svém“ ostrůvku (vřele doporučujeme 
výlet pronajatým člunem na některý z desítek ostrůvků ležících u biogradského pobřeží, kde se alespoň 
na chvíli stanete majitelem vlastní zátoky s pláží). Milovníci aktivního odpočinku si mohou zapůjčit 
v centru Biogradu jízdní kola a podniknout výlet na Vranské jezero (největší chorvatské sladkovodní je-
zero bohaté na ryby, nezapomeňte v některé z rybářských restaurací ochutnat skvělé místní speciality). 
K návštěvě doporučujeme také rodinný park Mirnovec FUN PARK, který byl na jižním okraji Biogradu 
otevřen v roce 2017 a právem je přezdíván jako „Gargaland Chorvatska“.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10  %
Všichni klienti ubytovaní v našich apt. v letovisku Biograd na Moru dostanou slevu 
ve výši 10 % na pronájem člunu nebo výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

Apartmán KRISTIAN cena od 22 789 Kč *
Dobře vybavené apartmány v novém domě s bazénem, situovaném 250 m od oblázkové pláže Bošana a 700 m od cent-
ra letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 10957
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10958
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10955
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň.koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10956
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,4 0,4Apartmány a studio ADRIA cena od 5 950 Kč *
Apartmány a studio situované v domě 50 m od krásné 
oblázkové pláže Bošana (plážový bar, sprcha, nafukova-
cí atrakce na vodě za poplatek). Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy za popla-
tek 8 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10982
I. patro. Studio s manželským lůžkem a přistýlkou, ku-
chyňským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10983
I. patro.  Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10984
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.

0,05 0,3 0,35

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán REMY  cena od 11 186 Kč *
Menší apartmán vzdálený 30 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy 
za poplatek 6 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10999
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,03 0,05 0,03

Apartmán DAMIR  cena od 15 589 Kč *
Komfortně a moderně zařízený apartmán vzdálený od pláže 300 m. Vhodný pro rodinnou dovolenou. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 10905
Obytná místnost s vybavenou kuchyňskou linkou a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Terasa s posezením.

0,3 0,1 0,3

30 m
OD PLÁŽE

0,03 0,12 0,5

Apartmány SENIJA cena od 12 555 Kč *
Dobře vybavené apartmány situované 30 m od pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. 10949
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný 
balkon s posezením a částečným výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10947
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os.  č. 10948
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

Letovisko Biograd na Moru

Pláž Soline

Pláž Dražica

Pláž Bošana

30 m
OD PLÁŽE

0,08 0,4 0,4

Apartmán ZORIČ cena od 11 127 Kč *
Velice pěkný apartmán v domě situovaném 80 m od pěkné 
oblázkové pláže. Hostům k dispozici venkovní gril se za-
hradním posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem za popl. 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 10970
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost. 
2x ložnice s manžel. koutem. Ložnice se samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

80 m
OD PLÁŽE

Apartmány LUCIE cena od 12 436 Kč *
Moderně vybavené apartmány se nacházejí v blízkosti pláže Bošana, jedné z nejkrásnějších oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, dětské pískoviště, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10920
I. patro. Vybavená kuchyň. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10922
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 10921
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samostatné WC. Prostorná terasa s posezením.

0,1 1,2 0,7

100 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, klimatizaci, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 
50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře u vybraných apartmánů 5-8 EUR/den. 
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro 
lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých ka-
pacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu 
v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je 
v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

BIOGRAD NA MORU

V minulosti sídlo chorvatských králů, dnes živé letovisko nabízející jak výborné podmínky pro 
koupání (přírodní pláže s jemnými oblázky, bazén s mořskou vodou, tobogán), tak skvělé mož-

nosti pro vyznavače aktivní dovolené. Vždyť Biograd leží v blízkosti tří nejkrásnějších chorvatských 
národních parků: souostroví Kornati (nejčlenitější souostroví 109 ostrovů roztroušených na ploše 
224 km2), vodopády na řece Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a úchvatné panorama NP Paklenica.
Tipy pro volný čas: návštěva jednoho (popř. všech) z výše uvedených národních parků - Kornati 
(celodenní výlet lodí), vodopády na řece Krka (celodenní výlet busem na vodopády a do Šibeniku) 
nebo „Vrgada piknik“ (celodenní výlet lodí na ostrov Vrgada, v ceně je stylový oběd - čerstvé ryby, 
saláty a víno), Plitvická jezera (výlet busem s obědem), den na „svém“ ostrůvku (vřele doporučujeme 
výlet pronajatým člunem na některý z desítek ostrůvků ležících u biogradského pobřeží, kde se alespoň 
na chvíli stanete majitelem vlastní zátoky s pláží). Milovníci aktivního odpočinku si mohou zapůjčit 
v centru Biogradu jízdní kola a podniknout výlet na Vranské jezero (největší chorvatské sladkovodní je-
zero bohaté na ryby, nezapomeňte v některé z rybářských restaurací ochutnat skvělé místní speciality). 
K návštěvě doporučujeme také rodinný park Mirnovec FUN PARK, který byl na jižním okraji Biogradu 
otevřen v roce 2017 a právem je přezdíván jako „Gargaland Chorvatska“.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10  %
Všichni klienti ubytovaní v našich apt. v letovisku Biograd na Moru dostanou slevu 
ve výši 10 % na pronájem člunu nebo výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

Apartmán KRISTIAN cena od 22 789 Kč *
Dobře vybavené apartmány v novém domě s bazénem, situovaném 250 m od oblázkové pláže Bošana a 700 m od cent-
ra letoviska. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 10957
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10958
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10955
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň.koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 10956
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro max. 2 děti do 15 let. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,4 0,4Apartmány a studio ADRIA cena od 5 950 Kč *
Apartmány a studio situované v domě 50 m od krásné 
oblázkové pláže Bošana (plážový bar, sprcha, nafukova-
cí atrakce na vodě za poplatek). Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy za popla-
tek 8 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 10982
I. patro. Studio s manželským lůžkem a přistýlkou, ku-
chyňským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10983
I. patro.  Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10984
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a možností 
přidání přistýlky. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a s výhledem na moře.

0,05 0,3 0,35

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán REMY  cena od 11 186 Kč *
Menší apartmán vzdálený 30 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy 
za poplatek 6 EUR/ den. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10999
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,03 0,05 0,03

Apartmán DAMIR  cena od 15 589 Kč *
Komfortně a moderně zařízený apartmán vzdálený od pláže 300 m. Vhodný pro rodinnou dovolenou. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 10905
Obytná místnost s vybavenou kuchyňskou linkou a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Terasa s posezením.

0,3 0,1 0,3

30 m
OD PLÁŽE

0,03 0,12 0,5

Apartmány SENIJA cena od 12 555 Kč *
Dobře vybavené apartmány situované 30 m od pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. 10949
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný 
balkon s posezením a částečným výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10947
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os.  č. 10948
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.

Letovisko Biograd na Moru

Pláž Soline

Pláž Dražica

Pláž Bošana

30 m
OD PLÁŽE

0,08 0,4 0,4

Apartmán ZORIČ cena od 11 127 Kč *
Velice pěkný apartmán v domě situovaném 80 m od pěkné 
oblázkové pláže. Hostům k dispozici venkovní gril se za-
hradním posezením, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem za popl. 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os.  č. 10970
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost. 
2x ložnice s manžel. koutem. Ložnice se samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

80 m
OD PLÁŽE

Apartmány LUCIE cena od 12 436 Kč *
Moderně vybavené apartmány se nacházejí v blízkosti pláže Bošana, jedné z nejkrásnějších oblázkových pláží. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, dětské pískoviště, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 10920
I. patro. Vybavená kuchyň. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 10922
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 10921
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samostatné WC. Prostorná terasa s posezením.

0,1 1,2 0,7

100 m
OD PLÁŽE
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Apartmány BLANKA cena od 10 115 Kč *
Pěkné apartmány pouhých 30 m od krásné oblázkové pláže Bošana. Hostům k dispozici společný gril, pračka za popla-
tek 11 EUR, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na pozemku.
Objekt: 2 os.  č. 10962
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os.  č. 10963
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a samostatným lůžkem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 10964
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 10965, 10998
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

BIOGRAD NA MORU

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, klimatizaci, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, 
děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře u vybraných apartmánů 6-8 EUR/den, pračka 
u apartmánů Blanka 11 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán LILJANA  cena od 12 198 Kč *
Velmi pěkně vybavený apartmán se nachází pouhých 
150 m od pěkné oblázkové pláže. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 6 EUR/den. Par-
kování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10906
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,2 0,2

Apartmán HANA cena od 12 198 Kč *
Zrekonstruovaný a moderně zařízený apartmán pou-
hých 100 m od krásné pláže Bošana. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem 
za popl. 8 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parko-
vání u objektu.
Objekt: 4 os. č. 10924
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s rozkládacím křeslem 
pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením.

0,1 0,1 0,4

Pláž Dražica

Apartmán SVETO cena od 11 127 Kč *
Útulný apartmán situovaný 400 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+2 os.  č. 10976
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením.  

0,4 0,15 0,15

30 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán TEA cena od 32 547 Kč *
Moderně vybavený apartmán v přízemí rodinného dom-
ku vzdáleného 150 m od oblázkové pláže. Hosté mají 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 10 os. č. 10930
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Ložnice s manžel. lůžkem a dětskou po-
stýlkou (na vyžádání). 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,15 0,1 0,15

Ostrov Pašman se rozkládá na 63 km2 a patří mezi nejoblíbenější dalmatské ostrovy. Můžete se sem 
dostat trajektem z Biogradu na Moru či trajektem ze Zadaru, který zajíždí na sousední ostrov Ugl-

jan, který je situovaný v těsné blízkosti Pašmanu. Oba ostrovy odděluje Ždrelacká úžina, přes kterou se 
dostanete po mostě (neplatí se zde mýtné). Od pevniny jsou ostrovy vzdáleny pouze desítkou kilometrů 
volného moře, které je poseto mnoha drobnými ostrůvky, díky kterým je tato oblast ideální pro mnohé 
vodní sporty, surfování a potápění. Ostrov Pašman Vám může nabídnout voňavé bylinky, volně rostoucí 
keře s kořením, vinice, olivovníky, cypřiše a ovocné sady, průzračné moře a vše potřebné ke strávení 
nezapomenutelné dovolené. Je také jedním z mála míst v Chorvatsku, kde můžete vidět hejna delfínů. 
Pro milovníky cyklistiky je zde nespočet zajímavých stezek, vedoucích nádhernou nedotčenou přírodou. 
Ve městě Tkon naleznete i historiky ceněný klášter Kosmy a Damiána (Kuzma a Damjan) ze 12. století. 
Tkon - malebná rybářská vesnička ležící v jižní části ostrova. Toto letovisko je lemováno malými 
písečnými plážemi a je i zároveň místem trajektového spojení s Biogradem. Milovníky přírody jistě 
potěší překrásný výhled z okolních hor na souostroví národního parku Kornati, příznivce histo-
rie pak zaujme kostel Panny Marie Sedmibolestné a benediktínský klášter z 12. století. Unaveni 
historií a koupáním můžete využít pohostinnosti některé z mnoha zdejších restaurací a kaváren.
Tipy pro volný čas: výlet trajektem do Biogradu na Moru (krásné historické město se slavným 
františkánským klášterem a dvěmi písečnými plážemi), návštěva nádherných chorvatských národních 
parků - Kornati (celodenní výlet lodí), vodopády na řece Krka (celodenní výlet busem na vodopády 
a do Šibeniku) nebo „Vrgada piknik“ (celodenní výlet lodí z Biogradu nebo Pakoštane na ostrov 
Vrgada, v ceně je stylový oběd - čerstvé ryby, saláty a víno), Plitvická jezera (výlet busem s obědem), 
den na „svém“ ostrůvku (vřele doporučujeme výlet pronajatým člunem na některý z desítek ostrůvků 
ležících u biogradského pobřeží, kde se alespoň na chvíli stanete majitelem vlastní zátoky s pláží). 
Také ostrov Pašman je ideální k cyklistickým výletům. Není tajemstvím, že kvůli optimálnímu převýše-
ní jezdí na tento ostrov trénovat světové cyklistické jedničky před závodem Tour de France.

Apartmány ANA cena od 9 996 Kč *
Nový a dobře vybavený apartmánový dům se nachází 
100 m od pláže v části ostrova Tkon. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 10934
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jí-
delním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 10935
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice 
s patrovým a samost. lůžkem. 2x koupelna s WC a sprch. 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Bungalov MORE cena od 18 683 Kč *
Bungalov pouze pro Vás pouhých 20 m od pláže v části ostrova zvané Tkon. Pláž je přírodní, oblázkovo-písečná. 
Hostům k dispozici gril, posezení, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem (za poplatek 6 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 8+2 os.  č. 10917
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa. I. patro. Obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Balkon s výhledem na moře.

20 m
OD PLÁŽE

0,02 0,8 0,8

0,03 0,15 0,5

ostrov PAŠMAN 

Apartmán MATIJA cena od 14 935 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska Tkon, vzdálený pouhých 50 m od písečné pláže. Hostům k dispozici zahradní gril, 
dětská houpačka a skluzavka, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os.  č. 10936
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkony.

0,05 0,5 0,5

50 m
OD PLÁŽE

NOVINKA



Pivovar se nachází v chráněné krajinné oblasti Český 
ráj, nedaleko města Turnova, na středním toku řeky 
Jizery. Byl založen Ferdinandem Ungerem v roce 1850. 
Je to kraj přírodních krás, pískovcových skalních měst, 
hradů, zámků a tradiční řemeslné výroby. 

Je to kraj dobrých lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním 
způsobem vyrábějí toto pivo. 

www.pivorohozec.cz

/pivo_rohozec

/pivovar-rohozec
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Apartmán BRUNA cena od 12 971 Kč *
Útulně vybavený apartmán se nachází v klidné části Pakoštane, 200 m od pláže a 300 m od centra města. Hostům 
je k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 7 EUR/den). Parkování u apartmánu.
Objekt: 4 os. č. 11401
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,35 0,35

DRAGEPAKOŠTANE

Apartmán MERICA cena od 18 445 Kč *
Velmi pěkný apartmán v klidné lokalitě, vzdálený cca 
200 m od pláže a centra města. Hostům k dispozici spo-
lečný zahradní gril, SAT+TV Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 7 EUR/den). Parkování u apartmánů.
Objekt: 6 os. č. 11405
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem a jídel-
ním koutem. 3x ložnice s manžel. lůžkem. 2x koupelna 
s WC a sprch. koutem. Prostorná terasa s posezením.

0,2 0,5 0,2

87

Apartmán KORNAT cena od 24 217 Kč *
Velmi pěkně a moderně vybavený apartmán se dvěma balkony a výhledem na moře. Nejbližší oblázková pláž 80 m. Hos-
tům k dispozici mikrovlnná trouba, kávovar, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 7 EUR/den). Parkování u apartmánu.
Objekt: 4 os. č. 11402
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,08 0,1 0,8

Studio SMOKVICA  cena od 17 612 Kč *
Velmi pěkně vybavené studio vzdálené od nejbližší plá-
že 80 m. Hostům k dispozici SAT+TV, kávovar a Wi-Fi 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 11403
Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. 

0,08 0,8 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace u apartmánů Jadranka 6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz
Pivovar se nachází v chráněné krajinné oblasti Český 
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Jizery. Byl založen Ferdinandem Ungerem v roce 1850. 
Je to kraj přírodních krás, pískovcových skalních měst, 
hradů, zámků a tradiční řemeslné výroby. 

Je to kraj dobrých lidí, a právě tito lidé pro Vás tradičním 
způsobem vyrábějí toto pivo. 
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Prázdninové letovisko leží v samém středu jaderského pobřeží. Svojí jedinečnou polohou (město 
je obklopeno mořem, Vranským jezerem a krásnými národními parky) a šarmem malého dalmat-

ského města zaujme Pakoštane každého návštěvníka. Na pakoštanské riviéře si každý může nalézt 
svůj kousek „letního ráje“: děti zaujmou pláže svým pískem a kamínky, dospělí si mohou odpočinout 
ve stínu borovicového lesa a pro zamilované jsou ideální skryté zátoky blízkých ostrůvků. Gurmáni 
si mohou pochutnat na domácích specialitách: sýru, pršutu, jehněčím a milovníci mořských plodů 
na čerstvých rybách, mušlích a racích. Každého potěší bohatá nabídka vynikajících dalmatských vín. 
Tipy pro volný čas: výlet taxiloďkou na oblíbený ostrov Vrgada. Určitě si zajeďte na vypůjčeném 
kole či autem k Vranskému jezeru, které je největším sladkovodním přírodním jezerem v Chorvat-
sku. Je zde ornitologická rezervace, vzácné vzrostlé rákosí a nepřeberné množství sladkovodních 
ryb. V některé z okolních stylových restaurací můžete ochutnat místní specialitu - grilovaná žabí 
stehýnka. Výlet lodí na některý z ostrovů patřících k národnímu parku Kornati. V ceně je zahrnuto 
celodenní občerstvení. Nebo Rybí piknik, což je celodenní výlet lodí podél pobřeží se zastávkami 
na koupání, k jídlu se servírují rybí speciality, které se zapíjejí domácím vínem.

Malá rybářská vesnička s malým přístavem, ze kterého můžete podniknout výlety na okolní Vr-
gadské souostroví. Zátoky stíněné nádhernými borovicemi, průzračná voda, pláže s drobnými 

kamínky a romantické noční procházky, to vše Vám zaručí nezapomenutelnou dovolenou. Za nej-
hezčí pláž je považována pláž Porat, která je díky pozvolnému vstupu do moře a stínu od vzrostlých 
borovic vhodná i pro rodiny s nejmenšími dětmi.
Tipy pro volný čas: Výlet taxiloďkou na některý ostrůvek z Vrgadského souostroví. Návštěva 
5 km vzdáleného letoviska Pakoštane, které vás nadchne nábřežní promenádou, přístavem a ma-
lebnými uličkami. Určitě si zajeďte na vypůjčeném kole či autem k Vranskému jezeru, které je 
největším sladkovodním přírodním jezerem v Chorvatsku. Je zde ornitologická rezervace, vzácné 
vzrostlé rákosí a nepřeberné množství sladkovodních ryb. V některé z okolních stylových restaurací 
můžete ochutnat místní specialitu - grilovaná žabí stehýnka. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný úklid 
A Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

0,4 0,2 0,2
Apartmány a studio JADRANKA cena od 6 605 Kč *
Pěkně vybavený apartmánový dům je situovaný 200 m od moře a 400 m od pláže. Hostům k dispozici klimatizace 
(za poplatek 6 EUR/den). Parkování před objektem.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 11956
II. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a možností přidání 
přistýlky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 11958
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 11970
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 
Objekt: 4+3 os.  č. 11955
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkón s krásným výhledem na moře.

Apartmány SLAVKO cena od 8 806 Kč *
Rekreačně vybavené apartmány se nacházejí v klidné části, 200 m od první pláže a 500 m od pláže Porat (viz foto). 
Parkování před objektem. 
Objekt: 2+1 os.  č. 11901
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a krásným výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 11902
II. patro. Vybavená kuchyň. Obytná místnost s jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice s manželským lůž-
kem a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 11903
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením. 
Objekt: 4+3 os.  č. 11905
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládacím pohovkou 
a rozkládacím křeslem pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,4 0,4

Pláž Porat

Letovisko DragePláž Porat

Apartmán VERITA  cena od 24 217 Kč *
Prostorný apartmán se nachází v podkroví pěkně zdobené budovy, na klidném místě. Ideální pro dovolenou s ro-
dinou nebo přáteli, protože pojme 6 až 8 osob. Hostům k dispozici gril, SAT+TV, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 7 EUR/den). Parkování ve dvoře.
Objekt: 8 os. č. 11406
Podkroví. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. 2x ložni-
ce s manž. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,6 0,2 0,3



Apartmány ROZINA cena od 9 580 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 100 m od plá-
že a 250 m od centra letoviska. Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezer-
vaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 14036
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 14037
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.

0,1 0,25 0,25

Apartmány MARIO  cena od 10 532 Kč *
Pěkné apartmány, situované 450 m od centra letoviska 
a 80 m od moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 6 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os.  č. 14097
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s va-
nou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14098
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14099
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s výhledem na moře.

0,08 0,4 0,4

Apartmán a studio NADA cena od 5 712 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio v domě situovaném 
50 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popla-
tek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na oploceném pozemku. 
Objekt: studio 2 os.  č. 14007
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, jídelním koutem a manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 14006
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,4 0,4
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Apartmány HELENA  cena od 12 198 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený cca 
30 m od oblázkové pláže Starine. Hostům je k dispozici 
SAT+TV, rychlovarná konvice, klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při 
rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 14029
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 14092
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,03 0,08 0,08

Apartmány SNJEŽANA  cena od 10 532 Kč *
Stylově vybavené apartmány v domě 350 m od oblázkové pláže Lolič. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, 
klimatizace (za poplatek 6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 14082
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os. č. 14083
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den, domácí zvíře 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PIROVAC

Pirovac se řadí mezi nejznámější turistická letoviska severní Dalmácie. Městečko se nachází 
na severním pobřeží Pirovackého zálivu, odkud se otevírá pohled na malebný ostrůvek Suspi-

tanac. První zmínka o Pirovacu pochází z roku 1298. Od 15. století městečko sloužilo jako útočiště 
před tureckými nájezdníky. Pozůstatky bohaté minulosti jsou dodnes zachovány v historickém cen-
tru města. Pirovacké letní noci jsou naplněny romantikou starobylých kamenných uliček, šuměním 
moře, gastronomickými specialitami báječné dalmatské kuchyně a dobrým vínem v některé z mno-
ha místních restaurací.
Tipy pro volný čas: výlet taxiloďkou na oblíbený ostrůvek Vrgada. V bezprostřední blízkosti 
letoviska Pirovac se nachází Vranské jezero, největší sladkovodní jezero v Chorvatsku, které láká 
k návštěvě a k ochutnávce místních rybích specialit. Kolem jezera se nachází ornitologická rezer-
vace volavek. K jezeru se můžete vydat na kole, pěšky či autem. Jezero je vhodné i ke koupání, jen 
pozor - je trochu bahnité. Pirovac je také dobrým výchozím bodem pro výlet do NP Krka či pro lodní 
výlet do NP Kornati. Ten probíhá většinou formou rybího pikniku, kdy je podáváno místní rybí menu 
a po cestě je možnost vykoupat se v některé ze zátok. Navštívit můžete také 26 km jižně vzdálené 
město Šibenik s krásnou katedrálou sv. Jakuba, která je zapsaná na seznamu UNESCO.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10 %
Všichni klienti ubytováni v našich apartmánech v letovisku Pirovac dostanou 
slevu ve výši 10 % na všechny výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

80 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán SMILJANA cena od 9 580 Kč *
Prostorný, rekreačně zařízený apartmán 300 m od krás-
né pláže Lolič. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
na dvoře domu.
Objekt: 4+2 os.  č. 14022
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, samostatným lůžkem a rozkládací pohov-
kou pro 1 os.  Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,3 0,25 0,3

Apartmán KAROLINA cena od 13 983 Kč *
Pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v domě 
vzdáleném od pláže 250 m. Hostům k dispozici gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování v okolí objektu.
Objekt: 4 os.  č. 14017
II. poschodí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 

0,25 0,01 0,01

Apartmány a studio TOMIČ cena od 5 712 Kč *
Pěkně vybavené studio v domě situovaném 200 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici společný za-
hradní krb s grilem, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na uzavřeném pozemku.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 14003
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem, manželským lůžkem a  přistýlkou 
pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením před vchodem do studia.
Objekt: 2 os.  č. 14012
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Te-
rasa s posezením před vchodem do apartmánu.
Objekt: 4 os.  č. 14002
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením před vchodem do apartmánu.

0,2 0,2 0,4

Apartmán JAGODA cena od 12 317 Kč *
Účelně zařízený apartmán v domě situovaném na klid-
ném místě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování pro 1 
osobní automobil na pozemku.
Objekt: 6 os.  č. 14073
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,15 0,25

0,35 0,35 0,35

30 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

Jedna z pláží v letovisku Pirovac



Apartmány ROZINA cena od 9 580 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 100 m od plá-
že a 250 m od centra letoviska. Hostům je k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace 
(za poplatek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezer-
vaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 14036
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 14037
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. Lůžky. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.

0,1 0,25 0,25

Apartmány MARIO  cena od 10 532 Kč *
Pěkné apartmány, situované 450 m od centra letoviska 
a 80 m od moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 6 EUR/den). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os.  č. 14097
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a s va-
nou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14098
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 3+1 os.  č. 14099
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a s rozkládací pohovkou 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s výhledem na moře.

0,08 0,4 0,4

Apartmán a studio NADA cena od 5 712 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio v domě situovaném 
50 m od oblázkové pláže. Hostům je k dispozici společ-
ný zahradní gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popla-
tek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na oploceném pozemku. 
Objekt: studio 2 os.  č. 14007
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, jídelním koutem a manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 14006
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,4 0,4
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Apartmány HELENA  cena od 12 198 Kč *
Velmi pěkný a moderně zařízený apartmán vzdálený cca 
30 m od oblázkové pláže Starine. Hostům je k dispozici 
SAT+TV, rychlovarná konvice, klimatizace (za poplatek 
6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při 
rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 14029
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 14092
I. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,03 0,08 0,08

Apartmány SNJEŽANA  cena od 10 532 Kč *
Stylově vybavené apartmány v domě 350 m od oblázkové pláže Lolič. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, 
klimatizace (za poplatek 6 EUR/den) a Wi-Fi (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os. č. 14082
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os. č. 14083
II. patro: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let 
neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 6 EUR/den, domácí zvíře 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje 
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější roz-
lišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace 
s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější 
termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů uby-
tovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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PIROVAC

Pirovac se řadí mezi nejznámější turistická letoviska severní Dalmácie. Městečko se nachází 
na severním pobřeží Pirovackého zálivu, odkud se otevírá pohled na malebný ostrůvek Suspi-

tanac. První zmínka o Pirovacu pochází z roku 1298. Od 15. století městečko sloužilo jako útočiště 
před tureckými nájezdníky. Pozůstatky bohaté minulosti jsou dodnes zachovány v historickém cen-
tru města. Pirovacké letní noci jsou naplněny romantikou starobylých kamenných uliček, šuměním 
moře, gastronomickými specialitami báječné dalmatské kuchyně a dobrým vínem v některé z mno-
ha místních restaurací.
Tipy pro volný čas: výlet taxiloďkou na oblíbený ostrůvek Vrgada. V bezprostřední blízkosti 
letoviska Pirovac se nachází Vranské jezero, největší sladkovodní jezero v Chorvatsku, které láká 
k návštěvě a k ochutnávce místních rybích specialit. Kolem jezera se nachází ornitologická rezer-
vace volavek. K jezeru se můžete vydat na kole, pěšky či autem. Jezero je vhodné i ke koupání, jen 
pozor - je trochu bahnité. Pirovac je také dobrým výchozím bodem pro výlet do NP Krka či pro lodní 
výlet do NP Kornati. Ten probíhá většinou formou rybího pikniku, kdy je podáváno místní rybí menu 
a po cestě je možnost vykoupat se v některé ze zátok. Navštívit můžete také 26 km jižně vzdálené 
město Šibenik s krásnou katedrálou sv. Jakuba, která je zapsaná na seznamu UNESCO.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: SLEVA 10 %
Všichni klienti ubytováni v našich apartmánech v letovisku Pirovac dostanou 
slevu ve výši 10 % na všechny výlety zakoupené u našeho místního zástupce.

80 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán SMILJANA cena od 9 580 Kč *
Prostorný, rekreačně zařízený apartmán 300 m od krás-
né pláže Lolič. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování 
na dvoře domu.
Objekt: 4+2 os.  č. 14022
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídel-
ním koutem, samostatným lůžkem a rozkládací pohov-
kou pro 1 os.  Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,3 0,25 0,3

Apartmán KAROLINA cena od 13 983 Kč *
Pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v domě 
vzdáleném od pláže 250 m. Hostům k dispozici gril, Wi-Fi 
(v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/den). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 7 EUR/den 
(na vyžádání při rezervaci). Parkování v okolí objektu.
Objekt: 4 os.  č. 14017
II. poschodí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 

0,25 0,01 0,01

Apartmány a studio TOMIČ cena od 5 712 Kč *
Pěkně vybavené studio v domě situovaném 200 m 
od oblázkové pláže. Hostům k dispozici společný za-
hradní krb s grilem, Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za po-
platek 6 EUR/den). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Par-
kování na uzavřeném pozemku.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 14003
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem, manželským lůžkem a  přistýlkou 
pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením před vchodem do studia.
Objekt: 2 os.  č. 14012
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Te-
rasa s posezením před vchodem do apartmánu.
Objekt: 4 os.  č. 14002
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením před vchodem do apartmánu.

0,2 0,2 0,4

Apartmán JAGODA cena od 12 317 Kč *
Účelně zařízený apartmán v domě situovaném na klid-
ném místě 250 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za poplatek 6 EUR/
den). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
7 EUR/den (na vyžádání při rezervaci). Parkování pro 1 
osobní automobil na pozemku.
Objekt: 6 os.  č. 14073
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,15 0,25

0,35 0,35 0,35

30 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

Jedna z pláží v letovisku Pirovac
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi a klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, 
děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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ostrov HVAR

Prosluněné pláže, nádherné vinice a modré levandulové keře - toto je charakteristika Hvaru. Ostrov 
typický vůní citrusů, oliv, fíků a bylin leží v srdci Jadranu. Jeho krása reprezentuje mnoho kultur-

ních vrstev - byl osídlen již v pravěku, ale výrazné stopy zde zanechali i řečtí kolonisté a Římané. 
Dodnes jeho památky okouzlují návštěvníky z celého světa. Hvar je součástí chorvatského souostroví, 
stranou pobřežního ruchu a přitom blízko něj. Od Splitu je oddělen pouze ostrovem Brač. Další zvlášt-
ností, která přitahuje především středoevropany, je stálé slunečné počasí - na ostrově téměř nezaprší. 
Bližší informace o trajektové přepravě naleznete na str. 70. 
Jelsa - jedno z nejživějších letovisek na Hvaru leží na severním pobřeží ostrova, asi 10 km od Stari Gra-
du. Původní rybářská osada je dnes pulsujícím turistickým centrem, které kromě nádherného koupání 
nabízí svým hostům i příjemné procházky labyrintem zdejších uliček a malebných náměstí. Jistě Vás 
uchvátí i místní dominanta - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Také množství kaváren, cukráren a restau-
rací Vám zpříjemní Vaši dovolenou. Pro milovníky nákupů a velkých měst z přístavu odjíždějí katama-
rany do Splitu. Do městečka Bol na ostrově Brač si můžete zajet výletní lodí (ráno tam a večer zpátky). 
Vrboska - malá vesnička, která je proslulá útulným jachetním přístavem, díky němuž je znalci na-
zývána „Monakem Jadranu“. 
Zavala - zatím nevelké letovisko a přístaviště na jižním pobřeží ostrova Hvar, 7 km jižně od letoviska 
Jelsa. 
Tipy pro volný čas: Grapčeva jeskyně (éterická jeskyně, plná tajuplných zákoutí a odkazů minulos-
ti), výlet lodí na ostrov Brač (doporučujeme celodenní koupání na jedné z nejkrásnějších chorvatských 
pláží - Zlatni Rat na Bolu), výlet lodí do Splitu, výlet na ostrov Korčula (nejzelenější ostrov Jadranu 
s nejvyšším počtem hodin slunečního svitu).

Apartmány MARICA cena od 8 330 Kč *
Apartmány na klidném místě s krásným výhledem na moře, pouhých 15 m od oblázkové pláže v části ostrova zvané 
Zavala. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/
den. Parkování v okolí objektu.
Objekt: 2 os.  č. 12947, 12948
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12949, 12950, 12951
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os.  č. 12952, 12953
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 3 samostatnými lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Apartmány a studio ANA cena od 8 330 Kč *
Nadstandardně a nově zařízené apartmány v části zvané Jelsa, situované 10 m od pláže (přírodní skály a oblázky). 
Po domluvě s majitelem je možné i nedaleké parkování Vašeho člunu či lodě. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 12938
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12935
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12936
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Pláž v letovisku 
Ivan Dolac

Apartmány a studio MARIO  cena od 8 330 Kč *
Kvalitně vybavené apartmány jsou situovány v klidné části, na rozhraní Vrbosky a Jelsy. Hostům je k dispozici pěkně 
udržovaná zahrada, společná pro všechny apartmány a zahradní gril s posezením. Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 12934
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením.
Objekt: 3 os.  č. 12901
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12902
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

100 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

15 m
OD PLÁŽE

0,01 0,8 0,8

0,1 0,8 0,8

0,015 1,5 0,6

Apartmány LILJANA cena od 10 532 Kč *
Nově postavený a velmi dobře vybavený apartmánový dům se nachází na klidném místě v borovém háji. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, stylové posezení, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 6 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 3 os.  č. 12909
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 12910
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.

0,23 0,4 0,35



Apartmán ANTEA cena od 13 745 Kč *
Pěkný jednoduše zařízený apartmán vzdálený 100 m 
od oblázkové pláže hotelu Imperial a 600 m od centra 
města. Hostům je k dispozici gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+2 os. č. 16882
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,05 0,05
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Apartmán HORVAT  cena od 11 960 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízený apartmán je situovaný 
300 m od oblázkové pláže hotelu Imperial v části zvané 
Vrulje a 1 000 m od centra letoviska. Hostům je k dis-
pozici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16885
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,3 0,4 0,4

NOVINKA100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů 
Elena. Kauce: 100 EUR při pobytu se psem pro apartmány Elena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Apartmány NADA  cena od 10 234 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 250 m od oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části Vodic zvané Vrulje. Hosté 
mají k dispozici pračku, společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování před domem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16871
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16876
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16877
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Vila BOŽICA cena od 12 079 Kč *
Luxusní vila s bazénem v klidné lokalitě zvané Stablinac, 800 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici terasa 
s grilem, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16893, 16894
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apartmány a studio TANJA cena od 6 843 Kč *
Apartmán a studio v domě v klidné vilové čtvrti v části Vrulje. Oblázková pláž je vzdálena 400 m a centrum letoviska 
1 000 m. Hostům je k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16866
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16867
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 16868
Přízem. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským (francouzským) lůžkem. 2x ložnice se 2 samostatnými lůžky. Kouplena s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Terasa s posezením.

Aparmán VAL cena od 19 873 Kč *
Pěkně vybavený apartmán se nachází v klidné lokalitě 
250 m od oblázkové pláže u hotelu Olympia a 900 m 
od centra letoviska v části zvané Vrulje. Hostům k dis-
pozici kávovar, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: 7 os. č. 16899
I. patro. Pěkná moderní kuchyň s jídelním koutem. Obyt-
ná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 3x koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,2 0,2

Apartmány a studio ELENA  cena od 5 950 Kč *
Nově zrekonstruované a vkusně vybavené apartmány 
v části Stablinac jsou vzdáleny 500 m od oblázkové pláže 
Hangar. Hostům k dispozici trampolína pro děti na zahra-
dě, u majitele k půjčení 4 jízdní kola, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem (za poplatek 7 EUR/den, 
na vyžádání, + vratná kauce 100 EUR). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16859
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky (mohou se 
spojit). Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 2 os.  č. 16890
I. patro. Útulná obytná místnost s malým kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os.  č. 16887
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16889
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem 
a palandou (spodní postel je přistýlkou). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16888
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou (spodní 
postel je manželským lůžkem, horní přistýlka pro 1 os.). 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 16896
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 7 os.  č. 16860
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,5 0,3 0,3

Okouzlující letovisko s nádherným palmovým nábřežím a promenádou je situováno v malém záli-
vu obklopeném vinicemi a borovými háji. Pojmenováno bylo podle četných pramenů pitné vody, 

které zde na několika místech vyvěrají. Oblíbeným cílem procházek je marina, kde kotví řada výlet-
ních a rybářských lodí. Je zde také tržiště s rozsáhlou nabídkou čerstvého ovoce, zeleniny a ryb. Leto-
visko je ideální pro klienty, kteří se chtějí vedle koupání věnovat i jachtingu či potápění. Potápěčská 
škola pořádá v hlavní sezoně i velice oblíbené „podmořské fotosafari“. Aktivním návštěvníkům 
jsou k dispozici tři tenisové areály, fotbalové a volejbalové hřiště a minigolf. Večer Vás jistě zlákají 
disko kluby, noční bary, restaurace či kasino. Hlavní pláž, tzv. „Modrá“ (Plava plaža), je oblázková, 
doplněná betonovými platy a skalními plošinami, pozvolna se svažující do moře a je dlouhá 4 km.
Tipy na výlety: procházkou po pláži můžete dojít až do malebné rybářské vesničky Tribunj, návště-
va města Šibenik (11 km), národní park Krka (s nádhernými vodopády), výlet lodí na blízké ostrůvky 
Prvič a Tijat, či přímo na Kornatské ostrovy, do městečka Tisno a odtud přes most na ostrov Murter.

Letovisko Vodice

Blata Vrulje

Apartmán a studio SLAVICA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio se nacházejí 450 m 
od krásné oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části 
zvané Vrulje. Hostům je k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 16825
30 m2. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 16826
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovku pro 1 os. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,45 0,3 0,15

0,4 0,4 0,4

VODICE

0,25 0,2 0,2

0,8 0,5 0,8



Apartmán ANTEA cena od 13 745 Kč *
Pěkný jednoduše zařízený apartmán vzdálený 100 m 
od oblázkové pláže hotelu Imperial a 600 m od centra 
města. Hostům je k dispozici gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: 4+2 os. č. 16882
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,05 0,05
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Apartmán HORVAT  cena od 11 960 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízený apartmán je situovaný 
300 m od oblázkové pláže hotelu Imperial v části zvané 
Vrulje a 1 000 m od centra letoviska. Hostům je k dis-
pozici klimatizace a Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16885
Podkroví. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,3 0,4 0,4

NOVINKA100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den u apartmánů 
Elena. Kauce: 100 EUR při pobytu se psem pro apartmány Elena. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány NADA  cena od 10 234 Kč *
Apartmán situovaný na klidném místě, 250 m od oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části Vodic zvané Vrulje. Hosté 
mají k dispozici pračku, společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování před domem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16871
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16876
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16877
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Vila BOŽICA cena od 12 079 Kč *
Luxusní vila s bazénem v klidné lokalitě zvané Stablinac, 800 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici terasa 
s grilem, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 16893, 16894
Obytná místnost s moderním kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Apartmány a studio TANJA cena od 6 843 Kč *
Apartmán a studio v domě v klidné vilové čtvrti v části Vrulje. Oblázková pláž je vzdálena 400 m a centrum letoviska 
1 000 m. Hostům je k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16866
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16867
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6+1 os.  č. 16868
Přízem. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s manžel-
ským (francouzským) lůžkem. 2x ložnice se 2 samostatnými lůžky. Kouplena s WC a sprchovým koutem. Koupelna 
s WC a vanou. Terasa s posezením.

Aparmán VAL cena od 19 873 Kč *
Pěkně vybavený apartmán se nachází v klidné lokalitě 
250 m od oblázkové pláže u hotelu Olympia a 900 m 
od centra letoviska v části zvané Vrulje. Hostům k dis-
pozici kávovar, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: 7 os. č. 16899
I. patro. Pěkná moderní kuchyň s jídelním koutem. Obyt-
ná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 3x koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,2 0,2

Apartmány a studio ELENA  cena od 5 950 Kč *
Nově zrekonstruované a vkusně vybavené apartmány 
v části Stablinac jsou vzdáleny 500 m od oblázkové pláže 
Hangar. Hostům k dispozici trampolína pro děti na zahra-
dě, u majitele k půjčení 4 jízdní kola, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost pobytu se psem (za poplatek 7 EUR/den, 
na vyžádání, + vratná kauce 100 EUR). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 16859
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a se 2 samostatnými lůžky (mohou se 
spojit). Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 2 os.  č. 16890
I. patro. Útulná obytná místnost s malým kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4 os.  č. 16887
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem 
a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16889
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem 
a palandou (spodní postel je přistýlkou). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16888
II. patro. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou (spodní 
postel je manželským lůžkem, horní přistýlka pro 1 os.). 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 16896
Přízemí. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s palandou. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 7 os.  č. 16860
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,5 0,3 0,3

Okouzlující letovisko s nádherným palmovým nábřežím a promenádou je situováno v malém záli-
vu obklopeném vinicemi a borovými háji. Pojmenováno bylo podle četných pramenů pitné vody, 

které zde na několika místech vyvěrají. Oblíbeným cílem procházek je marina, kde kotví řada výlet-
ních a rybářských lodí. Je zde také tržiště s rozsáhlou nabídkou čerstvého ovoce, zeleniny a ryb. Leto-
visko je ideální pro klienty, kteří se chtějí vedle koupání věnovat i jachtingu či potápění. Potápěčská 
škola pořádá v hlavní sezoně i velice oblíbené „podmořské fotosafari“. Aktivním návštěvníkům 
jsou k dispozici tři tenisové areály, fotbalové a volejbalové hřiště a minigolf. Večer Vás jistě zlákají 
disko kluby, noční bary, restaurace či kasino. Hlavní pláž, tzv. „Modrá“ (Plava plaža), je oblázková, 
doplněná betonovými platy a skalními plošinami, pozvolna se svažující do moře a je dlouhá 4 km.
Tipy na výlety: procházkou po pláži můžete dojít až do malebné rybářské vesničky Tribunj, návště-
va města Šibenik (11 km), národní park Krka (s nádhernými vodopády), výlet lodí na blízké ostrůvky 
Prvič a Tijat, či přímo na Kornatské ostrovy, do městečka Tisno a odtud přes most na ostrov Murter.

Letovisko Vodice

Blata Vrulje

Apartmán a studio SLAVICA cena od 6 605 Kč *
Pěkně zařízený apartmán a studio se nacházejí 450 m 
od krásné oblázkové pláže (u hotelu Imperial) v části 
zvané Vrulje. Hostům je k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 16825
30 m2. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídel-
ním koutem, manželským a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 16826
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jí-
delním koutem a rozkládací pohovku pro 1 os. Ložnice 
s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,45 0,3 0,15

0,4 0,4 0,4

VODICE

0,25 0,2 0,2

0,8 0,5 0,8
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Apartmány MARKO cena od 7 378 Kč *
Pěkné apartmány situované 450 m od malebné oblázko-
vé pláže u hotelu Punta v části Blata. Hosté mají k dis-
pozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (5 EUR/den). Možný 
pobyt se psem malé rasy za poplatek 7 EUR/den (na vy-
žádání při rezervaci). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os. č. 16802
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os. č. 16803
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem a přistýlkou pro 1 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

0,45 0,4 0,5

Apartmán JURAT cena od 18 802 Kč *
Velice pěkný a moderně zařízený apartmán 350 m 
od oblázkové pláže Bristak. Hosté mají k dispozici mik-
rovlnnou troubu, zahradní gril, lehátka, posezení na za-
hradě, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 7 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 7 os. č. 16869
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Samostatné WC. Koupelna s WC 
a vanou. Terasa s posezením.

0,35 0,6 1,8

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den 
u apartmánů Marko a 7 EUR/den u apartmánu Jurat, domácí zvíře 5 EUR/den u apartmánů Marko. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Apartmány ZVONIMÍR cena od 8 330 Kč *
Pěkně zařízené apartmány v klidné části letoviska Vru-
lje, 450 m od oblázkové pláže Hangar. Hostům k dispo-
zici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování na pozemku.
Objekt: 2 os. č. 16891
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 4+1 os.  č. 16892
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským, jí-
delním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.0,45 0,4 0,4

VODICE

Apartmány a studio MARIN  cena od 7 259 Kč *
Apartmánový dům s dobře a nově vybaveným apartmánem a dvěma studii je situovaný na klidném místě 150 m 
od pláže v části zvané Lovetovo. Centrum je vzdáleno 15 min chůze. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os.  č. 16807
Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 3 os.  č. 16808
Obytná místnost s malým kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 16809
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,12 0,3 0,3

Apartmány ANAMARIJA cena od 7 497 Kč *
Nový apartmánový dům leží na klidném místě v části Srima, 100 m od pláže a 1,5 km od centra Vodic. Hostům Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 3 os. č. 16833
Obytná místnost s menším kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro děti do 12 let. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 16834
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 16855
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna se sprch. koutem a WC. Balkon s posezením. Apartmán je mezonetového typu.

0,1 0,2 0,2

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán IVAN  cena od 13 626 Kč *
Velmi pěkně a útulně zařízený apartmán s terasou je si-
tuovaný 350 m od pláže (u hotelu Imperial) v části zvané 
Vrulje a cca 15 minut chůze od centra Vodic. Hostům 
k dispozici pračka, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
před objektem.
Objekt: 5 os. č. 16801
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Samo-
statné WC. Balkon s posezením.

0,35 0,4 0,4

Apartmány FERARA cena od 9 044 Kč *
Příjemně vybavené apartmány se nacházejí 350 m 
od oblázkové pláže Hangar v části Vrulje a 900 m od cen-
tra letoviska. Hosté mají k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 16897
Pěkná a moderní obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.
Objekt: 2+1 os.  č. 16898
Pěkná a moderní obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Terasa s posezením.0,35 0,4 0,3

Apartmány BOŽO cena od 7 676 Kč *
Útulný apartmán se nachází na klidném místě, 450 m 
od pláže v části zvané Blata. Centrum letoviska Vodice 
je cca 15 min. pěší chůze. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
objektem. 
Objekt: 3+1 os.  č. 16821
I. patro. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: 3+1 os.  č. 16822
Podkroví. Pěkná obytná místnost s kuchyňským koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.

0,45 0,35 0,6

Jedna z pláží v letovisku Vodice

Apartmán MARGITA cena od 11 960 Kč *
Velmi pěkně zařízený apartmán s prostornou terasou je 
situovaný 500 m od pláže v části zvané Blata a cca 15 
minut chůze od centra Vodic. Hostům k dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 4+1 os.  č. 16832
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou pro 1 dítě do 12ti let. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a sa-
mostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením.

0,45 0,4 0,6

Apartmán IVO cena od 11 662 Kč *
Pěkně zařízený apartmán pro větší skupinu přátel nebo 
velkou rodinu blízko centra letoviska Vodice. Hostům 
k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování u objektu.
Objekt: 8+1 os.  č. 16886
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 3x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,7 0,5 0,5

NOVINKA

NOVINKA
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Apartmány KSENIJA cena od 11 722 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízené apartmány, vzdálené 
od nejbližší pláže 190 m a od centra města 630 m. Hos-
tům je k dispozici rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimati-
zace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12095, 12096
I. patro: Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,19 0,38 0,27

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PRIMOŠTEN

Velmi oblíbené letovisko s malebným historickým centrem ležícím na poloostrově je právem 
označováno perlou Dalmácie a patří k nejčastěji fotografovaným motivům Jadranu. Návštěv-

níkům nabízí nejen půvab Starého města s úzkými uličkami lákajícími k romantické procházce 
či k posezení ve stylových restauracích u vynikajícího lokálního vína Babič, ale i pestrou pale-
tu sportovního vyžití a atrakcí pro nejmenší (skákací hrady, trampolíny, dětská hřiště). Nesmíme 
opomenout překrásné oblázkové zátoky, vhodné pro plavce i neplavce a  nádherné piniové háje. 
Na okraji letoviska jsou krásné přírodní skalnaté pláže s plochými kameny, vhodnými ke slunění 
a odpočinku. Naše apartmány se nacházejí jak v historickém centru letoviska, tak ve vilových čtvr-
tích nad centrem a magistrálou (cca 10-15 minut chůze do Starého města). Tyto apartmány jsou 
situované v kopci a mají překrásný výhled na moře. 
Tipy pro volný čas: výlet půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická FKK pláž) nebo 
do letoviska Rogoznica (krásný jachetní přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží 
se zastávkami na koupání, k jídlu se servírují rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati 
(nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství 
jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné pano-
rama Velebitského pohoří), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným Diokleciánovým palácem), 
Dubrovník (celodenní výlet do perly Jadranu).

Villa NIKA  cena od 30 048 Kč *
Luxusně zařízený apartmán s vyhřívaným bazénem situovaný ve vilové čtvrti v horní části letoviska. Centrum a plá-
že jsou vzdáleny 10 minut chůze (cca 1 km). Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, myčka nádobí, pračka, společný 
bazén, 2 zahradní sprchy s teplou vodou, plážová lehátka a slunečník, zahradní gril, terasa se zahradním nábytkem, 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Hosté dostanou uvítací drink a parkovací kartu (možnost parkování na hotelovém 
parkovišti poblíž pláží a centra). V domě bydlí majitel.
Objekt: 7 os. č. 12081
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 2x koupelna s WC, sprchovým koutem a vysoušečem 
na vlasy. Terasa před vchodem do apartmánu.

0,15 1 1

NÁŠ TIP

Apartmán MIRA cena od 15 351 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě situovaném blízko 
pěkných oblázkových pláží. Hostům k dispozici mikro-
vlnná trouba, překapávač, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 12009
Podkroví. Prostorná obytná místnost s kuchyňským 
a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Samostatné WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,05 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán MATE MARE  cena od 11 365 Kč *
Pěkný apartmán s prostornou terasou s nádherným 
výhledem na moře. Přírodní pláž je vzdálena 100 m 
(přístup po schodech) a oblázková pláž 500 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování na pozemku.
Objekt: 4 os. č. 12002
Podkroví. Kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.

0,15 0,7 0,6
Apartmány IVANA & JERKO   cena od 16 482 Kč *
Dobře zařízené apartmány situované 30 m od oblázko-
vé pláže a 400 m od historického centra. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na ulici 
u objektu.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12036
Přízemí. Obytná místnost s jídelním koutem. Samostat-
ná vybavená kuchyňka. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s WC a vanou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12078
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12038
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem 
a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa s výhle-
dem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12039
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.

0,03 0,2 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Apartmány a studia UVALA cena od 10 353 Kč *
Zajímavě řešené apartmány a studia přímo na bře-
hu moře v části zvané Porat. Mají prostorné balkony 
s výhledem na záliv. Oblázková pláž vzdálena 250 m. 
Centrum města vzdáleno 10 minut pěší chůze. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
domem.
Objekt: studio 2 os. - VONGOLA č. 12012
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 2 os. - OGRC č. 12041
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 3 os. - PRILIPAK č. 12043
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem a 1 lůžkem vhodným pro dítě 
do 10 let (lůžko je na vyvýšeném zděném místě). Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - KAMENICA č. 12020
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - PRSTAC č. 12050
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 2x ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - PIDOČ č. 12049
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,3 0,5

Apartmány VIŠNJA  cena od 6 962 Kč *
Pěkné a vkusně zařízené apartmány vzdálené od obláz-
kové pláže 200 m. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 12014
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrád-
ka s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12015
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Balkon.

0,2 0,3 0,3

Apartmán SMILJAN  cena od 14 042 Kč *
Velmi pěkný apartmán v domě vzdáleném od oblázkové pláže cca 90 m. Apartmán je rozdělen do dvou podlaží. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 12001
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Samostatná místnost s WC. I. patro: 
3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,09 0,25 0,25

90 m
OD PLÁŽE

Letovisko Primošten - historické centrum
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Apartmány KSENIJA cena od 11 722 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízené apartmány, vzdálené 
od nejbližší pláže 190 m a od centra města 630 m. Hos-
tům je k dispozici rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimati-
zace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12095, 12096
I. patro: Prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyň-
ským koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,19 0,38 0,27

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PRIMOŠTEN

Velmi oblíbené letovisko s malebným historickým centrem ležícím na poloostrově je právem 
označováno perlou Dalmácie a patří k nejčastěji fotografovaným motivům Jadranu. Návštěv-

níkům nabízí nejen půvab Starého města s úzkými uličkami lákajícími k romantické procházce 
či k posezení ve stylových restauracích u vynikajícího lokálního vína Babič, ale i pestrou pale-
tu sportovního vyžití a atrakcí pro nejmenší (skákací hrady, trampolíny, dětská hřiště). Nesmíme 
opomenout překrásné oblázkové zátoky, vhodné pro plavce i neplavce a  nádherné piniové háje. 
Na okraji letoviska jsou krásné přírodní skalnaté pláže s plochými kameny, vhodnými ke slunění 
a odpočinku. Naše apartmány se nacházejí jak v historickém centru letoviska, tak ve vilových čtvr-
tích nad centrem a magistrálou (cca 10-15 minut chůze do Starého města). Tyto apartmány jsou 
situované v kopci a mají překrásný výhled na moře. 
Tipy pro volný čas: výlet půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická FKK pláž) nebo 
do letoviska Rogoznica (krásný jachetní přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží 
se zastávkami na koupání, k jídlu se servírují rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati 
(nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství 
jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné pano-
rama Velebitského pohoří), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným Diokleciánovým palácem), 
Dubrovník (celodenní výlet do perly Jadranu).

Villa NIKA  cena od 30 048 Kč *
Luxusně zařízený apartmán s vyhřívaným bazénem situovaný ve vilové čtvrti v horní části letoviska. Centrum a plá-
že jsou vzdáleny 10 minut chůze (cca 1 km). Hostům k dispozici mikrovlnná trouba, myčka nádobí, pračka, společný 
bazén, 2 zahradní sprchy s teplou vodou, plážová lehátka a slunečník, zahradní gril, terasa se zahradním nábytkem, 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Hosté dostanou uvítací drink a parkovací kartu (možnost parkování na hotelovém 
parkovišti poblíž pláží a centra). V domě bydlí majitel.
Objekt: 7 os. č. 12081
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 2x koupelna s WC, sprchovým koutem a vysoušečem 
na vlasy. Terasa před vchodem do apartmánu.

0,15 1 1

NÁŠ TIP

Apartmán MIRA cena od 15 351 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě situovaném blízko 
pěkných oblázkových pláží. Hostům k dispozici mikro-
vlnná trouba, překapávač, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Parkování před objektem.
Objekt: 4 os.  č. 12009
Podkroví. Prostorná obytná místnost s kuchyňským 
a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Samostatné WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,05 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

Apartmán MATE MARE  cena od 11 365 Kč *
Pěkný apartmán s prostornou terasou s nádherným 
výhledem na moře. Přírodní pláž je vzdálena 100 m 
(přístup po schodech) a oblázková pláž 500 m. Hostům 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování na pozemku.
Objekt: 4 os. č. 12002
Podkroví. Kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.

0,15 0,7 0,6
Apartmány IVANA & JERKO   cena od 16 482 Kč *
Dobře zařízené apartmány situované 30 m od oblázko-
vé pláže a 400 m od historického centra. Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na ulici 
u objektu.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12036
Přízemí. Obytná místnost s jídelním koutem. Samostat-
ná vybavená kuchyňka. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupel-
na s WC a vanou. Terasa s výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - IVANA č. 12078
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12038
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem 
a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa s výhle-
dem na moře.
Objekt: 4+1 os. - JERKO č. 12039
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem a přistýlkou pro 1 os. Ložnice se 2 samostatnými 
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
s výhledem na moře.

0,03 0,2 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Apartmány a studia UVALA cena od 10 353 Kč *
Zajímavě řešené apartmány a studia přímo na bře-
hu moře v části zvané Porat. Mají prostorné balkony 
s výhledem na záliv. Oblázková pláž vzdálena 250 m. 
Centrum města vzdáleno 10 minut pěší chůze. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
domem.
Objekt: studio 2 os. - VONGOLA č. 12012
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 2 os. - OGRC č. 12041
Studio s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 
manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 3 os. - PRILIPAK č. 12043
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Lož-
nice s manželským lůžkem a 1 lůžkem vhodným pro dítě 
do 10 let (lůžko je na vyvýšeném zděném místě). Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - KAMENICA č. 12020
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. - PRSTAC č. 12050
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. 2x ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. - PIDOČ č. 12049
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,25 0,3 0,5

Apartmány VIŠNJA  cena od 6 962 Kč *
Pěkné a vkusně zařízené apartmány vzdálené od obláz-
kové pláže 200 m. Hostům k dispozici společný zahradní 
gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 12014
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrád-
ka s posezením.
Objekt: 4 os. č. 12015
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a s vanou. Balkon.

0,2 0,3 0,3

Apartmán SMILJAN  cena od 14 042 Kč *
Velmi pěkný apartmán v domě vzdáleném od oblázkové pláže cca 90 m. Apartmán je rozdělen do dvou podlaží. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 12001
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Samostatná místnost s WC. I. patro: 
3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením.

0,09 0,25 0,25

90 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi kromě apartmánů Zdravka G, klimatizaci. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden poby-
tu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán MARIJA  cena od 7 914 Kč *
Apartmán se nachází v historické části Primoštenu, cca 250 m od oblázkové pláže. Možnost parkování před vjez-
dem do historické části (zdarma nebo za poplatek, dle volných míst), nedá se zajet přímo k apartmánu. Hostům 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně).
Objekt: 2+1 os. č. 12094
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,25 0,39 0,07

Apartmány a studio ZDRAVKA G cena od 9 877 Kč *
Velice pěkně a moderně vybavené apartmány a studio vzdálené od moře 500 m. Z každého apartmánu částečný 
výhled na moře. Hostům k dispozici TV+SAT a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: Studio 2 os. č. 12080
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem, WC a pračkou. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12068
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12069
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a s jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a s vanou. Terasa s posezením.

0,5 0,18 0,5

PRIMOŠTEN

Apartmán JELENA  cena od 21 242 Kč *
Pěkně vybavený apartmán pro větší skupinu přátel, situ-
ovaný v domě 150 m od oblázkové pláže a historického 
centra. Hostům k dispozici automatická pračka, myčka, 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před 
objektem.
Objekt: 8 os. č. 12035
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. 4x ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa 
se zahradním nábytkem.

0,15 0,03 0,15

Apartmán MILKA cena od 12 793 Kč *
Apartmán se nachází v historické části města necelých 30 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). 
Dojezd k objektu možný každý den do 12 hodin, jinak parkování na parkovišti vzdáleném cca 500 m od objektu.
Objekt: 4 os. č. 12040
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,03 0,05 0,05

Apartmány DIJO & KRIŽO  cena od 16 482 Kč *
Apartmány s prostornou terasou a výhledem na moře. 
Pláž je vzdálena 100 m (po schodech). Hostům k dispozi-
ci Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. - KRIŽO č. 12051
Přízemí. Vybavená kuchyň s jídelním koutem. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Prostorná terasa se zahradním nábytkem.
Objekt: 3 os. - DIJO č. 12052
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC.  Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,8 0,8

Apartmány DUŠAN  cena od 11 722 Kč *
Příjemně zařízené apartmány na klidném místě s krásným výhledem na moře jsou situovány 250 m od oblázkové 
pláže a cca 10 minut chůze od centra letoviska. Přístup k přírodní pláži je po schodech (cca 100 m). Hostům k dis-
pozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. 12007
III. patro. 2 odd. ložnice každá s manžel. lůžkem. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, sporák, led-
nice, místo pro stolování, SAT/TV. Koupelna s WC, pračka. Velká terasa s krásným výhledem na otevřené moře, gril. 
Objekt: 8 os. 12004
II. patro. 4 oddělené ložnice, každá se dvěma lůžky. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, elektrický 
sporák, lednice s mrazákem, místo pro stolování, pohovka, SAT/TV. 4 koupelny s WC. Balkón s výhledem na moře.

0,25 0,3 0,4

Apartmány BORE cena od 9 580 Kč *
Útulné apartmány v domě situovaném 160 m od oblázkové pláže a 10 minut chůze od centra letoviska. Přístup 
k přírodní pláži je po schodech (cca 100 m). Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: 3 os. č. 12079
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, s jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6+2 os. č. 12084
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, s jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Koupelna s WC a vanou. Terasa 
s posezením a výhledem na moře.

0,16 0,3 0,4

Apartmán a studio SENIJA cena od 9 282 Kč *
Dobře zařízený apartmán a studio v domě situovaném 
na klidném místě vzdáleném od oblázkové pláže 200 m. 
Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parko-
vání u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12029
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 12030
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. 2x ložnice manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,9 0,9

Apartmány ŽIVANA cena od 13 566 Kč *
Pěkné apartmány se nacházejí v historické části Pri-
moštenu, v sousedství útulné restaurace. Hosté mají 
k dispozici velmi pěknou společnou terasu s poseze-
ním. Oblázková pláž je vzdálena 50 m. K dispozici Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Možnost parkování před vjezdem 
do historické části (zdarma nebo za poplatek, dle volných 
míst). Dojezd k objektu možný každý den do 12 hod. 
Objekt: 4 os.  č. 12027, 12028
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem. 2x ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,05 0,04 0,01

50 m
OD PLÁŽE



Apartmány ERCEGOVIČ cena od 10 591 Kč *
Nově zařízené klimatizované apartmány v domě ležícím 50 m od moře. Hosté mají k dispozici rychlovarnou konvici, 
Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12098
III. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os. č. 12097
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,15 0,1
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Apartmány MILAN  cena od 13 090 Kč *
Velmi pěkné a moderně zařízené apartmány se nachází 
přímo u pláže. Všechny apartmány mají výhled na moře. 
Hostům je k dispozici zahradní gril, myčka nádobí, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 13513, 13515
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. č. 13514
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5
Apartmány IVAN cena od 7 854 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány v domě situova-
ném přímo u pláže. Hostům je k dispozici SAT+TV, ká-
vovar, rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os. č. 13517, 13518
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 
os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Tyto dva apartmány sdílí společný balkon s výhle-
dem na moře, ale každý má vlastní posezení.
Objekt: 6 os. č. 13516
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna s WC a vanou. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,5 2

Apartmány ORCHIDEJA cena od 16 482 Kč *
Nově a stylově zařízené apartmány v domě na pláži (kombinace kamenných plat a oblázkových úseků). Hostům je 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (za poplatek 6 EUR/den). Upozornění: 
Apartmán č. 12063 není nově zařízen a je bez klimatizace, proto má pouze 3* a nižší cenu než apartmán 12062.
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12062
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12063
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře. Bez klimatizace.
Objekt: 6 os. č. 12061
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 2 0,5

Apartmán a studio NADA cena od 9 282 Kč *
Velmi pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v těsné blízkosti pláže (cca 10 m). Hostům k dispozici zahradní 
gril, SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12073
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12074
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci, u vybraných apartmánů domácí zvíře. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. 
a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 
5 EUR/den u apartmánů Ivan. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánů 
Orchideja. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

ROGOZNICA

Menší zemědělské a rybářské letovisko s malým přístavem Frapa Rogoznica, považovanou 
za nejkrásnější na chorvatském přímoří. Rogoznica je oblíbené letovisko u zálivu Luka Rogoz-

nica, 25 km jihovýchodně od Šibeniku. Leží na menším poloostrůvku, jenž byl původně ostrovem 
nazývaným Kopara. S pevninou byl spojen náspem teprve v 19. století. Na pobřeží se v posledních 
letech značně rozšířila nová výstavba, a to nejen podél mořského břehu, ale i do svahů nad ním.
Tipy pro volný čas: středověké kostely Sv. Mikuláše a Sv. Jana Trogirského-Ursini na Rogoznic-
kém polji - u kostelíka Sv. Mikuláše můžete spatřit několik náhrobních kamenů. Chráněná přírodní 
památka v blízkosti zátoky Frapa - jezero Dračí oko, které má spojení s mořem, a tudíž i slanou 
vodu. 8 km vzdálené přímořské letovisko Primošten a hlavně jeho stará část.

BILO

Bilo je starobylé chorvatské městečko, které najdete přibližně 20 km jižně od Šibeniku a 5 km 
severně od letoviska Primošten. Samotné městečko je známé svou klidnou polohou, stranou 

od městského hluku. Nevýhodou je, že zde nenaleznete poštu, lékárnu nebo dokonce obchod. 
Během letních měsíců sem čerstvé potraviny vozí primoštenská dodávka.
Tipy pro volný čas: v letovisku žádnou zábavu a kulturu nehledejte, musíte se vydat do le-
toviska Primošten, které Vám vše vynahradí a můžete si zde vybrat s nabízených výletů: výlet 
půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická nebo do letoviska Rogoznica (krásný jachetní 
přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží se zastávkami na koupání, k jídlu se servíru-
jí rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati (nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 
224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné panorama Velebitského pohoří).

0,01 2 0,5
Apartmány LAVANDA cena od 19 100 Kč *
Nově zařízené apartmány v domě ležícím přímo u moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, venkovní 
sprchu, slunečníky a lehátka, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12064, 12065
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12066, 12067
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmány a studia MARIJA cena od 8 092 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený od nejbližší pláže necelých 30 m a od centra města 300 m. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně, na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12018, 12019
Podkroví. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12017
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12016
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,03 0,3 0,3

NOVINKA 30 m
OD PLÁŽE

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

10 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE

10 m
OD PLÁŽE



Apartmány ERCEGOVIČ cena od 10 591 Kč *
Nově zařízené klimatizované apartmány v domě ležícím 50 m od moře. Hosté mají k dispozici rychlovarnou konvici, 
Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12098
III. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorný balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os. č. 12097
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,15 0,1
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Apartmány MILAN  cena od 13 090 Kč *
Velmi pěkné a moderně zařízené apartmány se nachází 
přímo u pláže. Všechny apartmány mají výhled na moře. 
Hostům je k dispozici zahradní gril, myčka nádobí, Wi-Fi 
a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 13513, 13515
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením 
a výhledem na moře.
Objekt: 5 os. č. 13514
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5
Apartmány IVAN cena od 7 854 Kč *
Útulné a moderně zařízené apartmány v domě situova-
ném přímo u pláže. Hostům je k dispozici SAT+TV, ká-
vovar, rychlovarná konvice, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/
den (na vyžádání při rezervaci). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os. č. 13517, 13518
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 
os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a va-
nou. Tyto dva apartmány sdílí společný balkon s výhle-
dem na moře, ale každý má vlastní posezení.
Objekt: 6 os. č. 13516
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna s WC a vanou. 
Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,5 2

Apartmány ORCHIDEJA cena od 16 482 Kč *
Nově a stylově zařízené apartmány v domě na pláži (kombinace kamenných plat a oblázkových úseků). Hostům je 
k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (za poplatek 6 EUR/den). Upozornění: 
Apartmán č. 12063 není nově zařízen a je bez klimatizace, proto má pouze 3* a nižší cenu než apartmán 12062.
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 12062
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12063
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Lož-
nice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře. Bez klimatizace.
Objekt: 6 os. č. 12061
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
žel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 2 0,5

Apartmán a studio NADA cena od 9 282 Kč *
Velmi pěkně zařízený apartmán s výhledem na moře v těsné blízkosti pláže (cca 10 m). Hostům k dispozici zahradní 
gril, SAT+TV, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12073
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12074
II. patro. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,01 0,2 2,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci, u vybraných apartmánů domácí zvíře. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. 
a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 
5 EUR/den u apartmánů Ivan. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (oso-
by 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 6 EUR/den u apartmánů 
Orchideja. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
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ROGOZNICA

Menší zemědělské a rybářské letovisko s malým přístavem Frapa Rogoznica, považovanou 
za nejkrásnější na chorvatském přímoří. Rogoznica je oblíbené letovisko u zálivu Luka Rogoz-

nica, 25 km jihovýchodně od Šibeniku. Leží na menším poloostrůvku, jenž byl původně ostrovem 
nazývaným Kopara. S pevninou byl spojen náspem teprve v 19. století. Na pobřeží se v posledních 
letech značně rozšířila nová výstavba, a to nejen podél mořského břehu, ale i do svahů nad ním.
Tipy pro volný čas: středověké kostely Sv. Mikuláše a Sv. Jana Trogirského-Ursini na Rogoznic-
kém polji - u kostelíka Sv. Mikuláše můžete spatřit několik náhrobních kamenů. Chráněná přírodní 
památka v blízkosti zátoky Frapa - jezero Dračí oko, které má spojení s mořem, a tudíž i slanou 
vodu. 8 km vzdálené přímořské letovisko Primošten a hlavně jeho stará část.

BILO

Bilo je starobylé chorvatské městečko, které najdete přibližně 20 km jižně od Šibeniku a 5 km 
severně od letoviska Primošten. Samotné městečko je známé svou klidnou polohou, stranou 

od městského hluku. Nevýhodou je, že zde nenaleznete poštu, lékárnu nebo dokonce obchod. 
Během letních měsíců sem čerstvé potraviny vozí primoštenská dodávka.
Tipy pro volný čas: v letovisku žádnou zábavu a kulturu nehledejte, musíte se vydat do le-
toviska Primošten, které Vám vše vynahradí a můžete si zde vybrat s nabízených výletů: výlet 
půjčeným člunem na ostrůvek Smokvica (fantastická nebo do letoviska Rogoznica (krásný jachetní 
přístav), rybí piknik (celodenní výlet lodí podél pobřeží se zastávkami na koupání, k jídlu se servíru-
jí rybí speciality), jeden z národních parků - Kornati (nejčlenitější souostroví, 104 ostrovů na ploše 
224 m2), vodopády řeky Krka (nesčetné množství jezírek, vodopádů a peřejí vytvořených řekou 
protékající kaňonem) a Paklenica (úchvatné panorama Velebitského pohoří).

0,01 2 0,5
Apartmány LAVANDA cena od 19 100 Kč *
Nově zařízené apartmány v domě ležícím přímo u moře. Hosté mají k dispozici společný zahradní gril, venkovní 
sprchu, slunečníky a lehátka, Wi-Fi a klimatizaci (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: 4+1 os. č. 12064, 12065
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os. č. 12066, 12067
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, přistýlka. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

Apartmány a studia MARIJA cena od 8 092 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený od nejbližší pláže necelých 30 m a od centra města 300 m. Hostům k dispozici 
Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (v ceně, na vyžádání při rezervaci). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 12018, 12019
Podkroví. Velká obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské lůžko. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 12017
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 6 os. č. 12016
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 3x ložnice s manželským lůžkem. Samostat-
né WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,03 0,3 0,3
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Apartmány ŠIME cena od 5 712 Kč *
Pěkné apartmány v letovisku Brist, 100 m od oblázkové plá-
že. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 
5 EUR/den), kromě objektu 13370. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 2+1 os.  č. 13369
I. patro. Obytná místnost s kuchyň. koutem, jídelním kou-
tem a rozkl. křeslem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 13368
I. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 13370
Přízemí. Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem, 
možnost přistýlky. 2x ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem 
na moře. V apartmánu není možnost využití klimatizace.

0,1 0,35 0,35

Vila MARUŠIČ cena od 8 806 Kč *
Apartmán a dvě studia v domě ležícím přímo u moře a 120 m 
od centra letoviska. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a kli-
matizace (za popl. 5 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 13312
I. patro. Obytná místnost s malým kuchyň. koutem, jídel-
ním koutem, manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC 
a sprch. koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 3 os.  č. 13398
II. patro. Obytná místnost s malým kuchyň. koutem, jídel-
ním koutem, manželským a samostatným lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os.  č. 13399
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. 2x balkon s posezením a výhledem na moře.

0,005 0,12 0,12
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-FI a klimatizace u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu 
(osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5-7 EUR/den dle 
typu apartmánu, klimatizace 5-7 EUR/den dle typu apartmánu. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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GRADAC

Malebné přímořské středisko ležící v jižní části Makarské riviéry. Právem je považováno za jed-
no z nejkrásnějších na jaderském pobřeží. Městečko se nachází nedaleko ústí řeky Neretvy 

pod mohutným horským masivem, kterému dominuje vrch Paškal. Půjdeme-li do dávné minulosti, 
tak zde nejdříve byla římská osada Labineca a o několik století později zde vznikla rybářská ve-
snička Gradac. Nádherná přírodní oblázková pláž Gornja Vala s pozvolným vstupem do moře je 
pokládána za jednu z nejlepších v Dalmácii. Příznivé klimatické podmínky, bujná vegetace a krásné 
oblázkové pláže, to vše je předpokladem pro příjemnou dovolenou.
Tipy pro volný čas: Bačinská jezera (soustava šesti spojených sladkovodních krasových jezer se 
nachází 19 km jižně do Gradacu), Dubrovník (celodenní návštěva „perly Jadranu“ s průvodcem), 
Međugorje (celodenní autobusový výlet na poutní místo zjevení Panny Marie), turistický výšlap 
na vrchol Paškal a sv. Ilja, město Korčula (celodenní výlet lodí s obědem).

EXTRA TIP: MOŽNOST STRAVOVÁNÍ V LETOVISKU GRADAC 
Mimořádná nabídka pro klienty ubytované v našich apartmánech - možnost stravování v místní restauraci (max. 
15 minut chůze od našich apartmánů). Nutno objednat při rezervaci ubytování. Cena za polopenzi 12 EUR/den, 
snídaně 6 EUR/den, oběd nebo večeře 9 EUR/den. Dítě do 6 let platí 50 %. Neplatí pro apartmány a studio ROBERT.

Apartmány MIRNNA cena od 7 914 Kč *
Pěkný apartmánový dům je situovaný 50 m od obláz-
kové pláže a od centra letoviska. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril s posezením, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Možnost parkování u objektu.
Objekt: studio 2+2 os.  č. 13324
II. patro. Obytná místnost s kuchyňským koutem, jí-
delním koutem, manželským lůžkem a rozkládací po-
hovkou pro 2 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os.  č. 13395
III. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 4+2 os.  č. 13392
III. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením a výhledem na moře.0,05 0,07 0,06

50 m
OD PLÁŽE

0,07 0,1 0,1

Apartmány a studio MIRELA cena od 8 806 Kč *
Kvalitně a stylově zařízené apartmány a studio s výhle-
dem na moře se nacházejí v budově 70 m od pláže. Hos-
tům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: studio 2+2 os.  č. 13355
II. patro. Pěkné studio s kuchyňským koutem, jídelním 
koutem, manželským lůžkem a  rozkládací pohovkou pro 
2 os. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s po-
sezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13354
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x lož-
nice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13356
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Nad obytnou místností je otevřený 
prostor s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

70 m
OD PLÁŽE

Apartmán a studia VEDRANA cena od 6 605 Kč *
Velmi pěkná vila se nachází 200 m od oblázkové pláže. 
Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 13330
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyňským koutem, jídelním koutem a manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře. 
Objekt: studio 2+1 os.  č. 13331
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným ku-
chyň. koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem 
a rozkl.pohovkou pro 1 os. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 
Objekt: 4+1 os.  č. 13329
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň. 
koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. 2x 
ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře. 

0,2 0,5 0,5

Apartmán MANUELA cena od 9 699 Kč *
Apartmán se zastřešenou terasou v domě ležícím 180 m 
od oblázkové pláže a 200 m od promenády. Hostům 
k dispozici klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Mož-
nost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 7 EUR/
den). Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os.  č. 13327
I. patro. Vybavená kuchyň. Jídelní kout na zastřešené 
terase. 3x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem.

0,18 0,2 0,2

Studia SLAVENA cena od 7 021 Kč *
Pěkně vybavená studia ve vile situované v klidné části, 
cca 120 m od pláže. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za popl. 7 EUR/den). Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za popl. 7 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 13347
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manželským a samostat-
ným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 3 os.  č. 13349
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manželským a samostat-
ným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 3+1 os.  č. 13326
Přízemí. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manžel. a samost. lůž-
kem, možnost jedné přistýlky. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 4+1 os.  č. 13348
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyň-
ským koutem, jídelním koutem, manželským a 2 samost. 
Lůžky, možnost jedné přistýlky. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,2 0,4

Apartmán BARTUL cena od 12 317 Kč *
Příjemně zařízený apartmán situovaný v přízemí vily 
Bartul ležící 170 m od oblázkové pláže. Hostům k dispo-
zici zahradní gril s posezením, houpačka, Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 5 EUR/den). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 5 EUR/den (na vyžádání 
při rezervaci). Parkování na ulici u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 13342
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Balkon.

0,17 0,2 0,2

BRIST

Brist je jedním z nejjižněji položených letovisek na Makarské riviéře. Leží na polovině cesty mezi 
Splitem a Dubrovníkem, 40 km od letoviska Makarska. Turisty je Brist oblíbený hlavně kvůli 

klidu a pohodové atmosféře. Příjemné zázemí vám poskytnou místní restaurace, obchůdky a stánky 
se zmrzlinou. Za většími nákupy či zábavou si můžete dojet do 2 km vzdáleného Gradacu. Na zdejší 
vůni ibišků a nádhernou oblázkovou pláž budete rádi a dlouho vzpomínat.
Tipy pro volný čas: procházka po plážové promenádě do sousedního letoviska Gradac, výlet lodí 
na okolní ostrovy Brač, Korčula či Hvar, návštěva letoviska Makarska, výlet na Bačinská jezera (sou-
stava šesti spojených sladkovodních krasových jezer se nachází 21 km jižně do Bristu), turistický 
výšlap v pohoří Biokovo (nejvyšší hora Sv. Jure měří 1762 m).

100 m
OD PLÁŽE

5 m
OD PLÁŽE

0,03 0,5 0,5

Apartmány NADA cena od 8 806 Kč *
Velmi pěkně zařízené apartmány situované pouhých 
30 m od pláže. Hostům k dispozici klimatizace (v ceně). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: 3+1 os.  č. 13397
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, 
jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 1 os. Ložnice 
s manžel. a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+1 os.  č. 13396
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem - upo-
zorňujeme, že do koupelny se jde přes ložnici. Balkon 
s posezením a výhledem na moře.

30 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti 
do 12 let neplatí nic). Povinný poplatek za závěrečný úklid u apartmánů Bonaca 10 EUR. Fakultativní příplatky: 
klimatizace 4 EUR/den, domácí zvíře 6-7 EUR/den, parkování na parkovišti v rámci areálu 3 EUR/den. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studia CAKA cena od 5 058 Kč *
Nově postavený apartmánový dům je situovaný 40 m od hlavní cesty vedoucí podél pobřeží. Rekreačně vybavené 
apartmány jsou ideální i pro větší skupinu přátel. Hostům k dispozici klimatizace (v ceně). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14615
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14619
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14617
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14614
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14621
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u apartmánů a studia Natali, klimatizace studií a apartmánu Caka. Cena nezahrnuje: místní poplatek 
380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí 
zvíře 5 EUR/den u studií a apartmánů Caka, klimatizace dle skutečné spotřeby u apartmánů Natali. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5.

EXTRA TIP: MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Naši klienti mají možnost stravování v místní restauraci. Snídaně je za 5 EUR za osobu a den, oběd je za 11 EUR 
za osobu a den a večeře je za 11 EUR za osobu a den. Děti do 10 let mají slevu 20 %. Strava se platí na místě 
a musí být objednána současně s rezervací pobytu.

Apartmány BONACA cena od 5 474 Kč *
Velmi pěkně zařízené apartmány jsou situovány v nádherné zeleni, poblíž oblázkové zátoky s pozvolným vstupem 
do moře. Hostům je k dispozici nová společná venkovní zastřešená kuchyně s posezením po domluvě na recep-
ci zdarma. Možnost zapůjčení dětské postýlky zdarma 
(nutno vyžádat předem při rezervaci). Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu 
se psem střední rasy za poplatek 7 EUR/den. Parková-
ní na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den 
za osobní automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 4 os.  č. 12291, 12292, 12293
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. Ložnice se dvěma samostat-
nými lůžky. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12219, 12220, 12221
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice se dvěma samo-
statnými lůžky. Terasa s posezením.

0,15 0,1 0,1

KLEK

Turistické středisko Klek doporučujeme všem milovníkům koupání, neboť leží v krásné zátoce 
s výhledem na moře a poloostrov Pelješac a má dokonalou pláž z drobných oblázků, s pozvol-

ným sestupem do moře, ideální pro rodiny s malými dětmi. Ubytování nabízíme v nově vybavených 
apartmánech s klimatizací, zvaných BONACA. Všechny apartmány se nacházejí v nádherném oli-
vovém háji a jsou situovány max. 300 m od oblázkové pláže. Hosté zde mají dokonalé zázemí - 
restauraci, cukrárnu, aperitiv bar, malý obchod, směnárnu, ambulanci, kino a discoclub. Sportovně 
založení jistě využijí některý ze 4 tenisových kurtů nebo si zahrají stolní tenis či minigolf, popřípadě 
si půjčí loďku nebo šlapadlo a podniknou objevitelskou cestu podél pobřeží. 
Tipy pro volný čas: Dubrovník („perla Jadranu“, památka zařazená organizací UNESCO do se-
znamu světového kulturního dědictví), delta řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chorvatska produ-
kující velice chutné a levné ovoce od mandarinek až po hroznové víno), rybí piknik (celodenní výlet 
lodí podél pobřeží, k jídlu se servírují rybí speciality), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným 
Diokleciánovým palácem), výlet na pohoří Biokovo spojený s pozorováním západu slunce nad 
dalmatskými ostrovy, Medjugorje (místo zjevení Panny Marie).

Pláž v letovisku Klek

Apartmány BONACA

KOMARNA

Malebné letovisko situované 3 km od Kleku. Naleznete zde malý obchod, restauraci, dětské hřiště, 
půjčovnu skútrů, šlapadel a loděk. A hlavně klid a ideální místo pro pohodovou dovolenou s dětmi.

Apartmán DUBRA cena od 7 259 Kč *
Dobře a nově vybavený apartmán situovaný 50 m od moře a 15 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici 
zahradní sprchu, gril, slunečník, lehátka, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu se 
psem střední rasy za poplatek 6 EUR/den. Parkování na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den za osobní 
automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 6 os.  č. 12294
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 2x ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,15 0,15

Apartmány a studia NATALI cena od 3 987 Kč *
Nově zrekonstruovaný dům velice milé majitelky s vkusně zařízenými apartmány se nachází 150 m od pěkné oblázkové 
pláže. Doporučujeme rodinám s dětmi. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek, dle skutečné 
spotřeby). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 14605
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14600
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14601
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14602
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: : 2+2 os. č. 14603
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14604
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,4 0,4

0,25 0,1 0,1

Podaca se rozprostírá pod skalním masivem Biokovo, 2 km jihovýchodně od letoviska Zaostrog. 
Hosté zde naleznou krásnou oblázkovou pláž lemovanou vzrostlými borovicemi, menší restau-

race, ve kterých si můžete pochutnat na dalmatských specialitách (určitě doporučujeme ochutnat 
jehněčí proložené špekem naloženým v orig. směsi koření a k tomu se podávají grilované lilky) 
a hlavně pohodovou atmosféru menšího chorvatského letoviska. 
Tipy pro volný čas: Drvenik (5 km vzdálené letovisko, odtud je možné navštívit trajektem le-
vandulový ostrov Hvar), letovisko Makarska (30 km), deltu řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chor-
vatska, kde si můžete zakoupit nejchutnější mandarinky, hroznové víno a fíky), výlet do pohoří 
Biokovo (milovníkům romantických chvilek doporučujeme vyčkat na západ slunce).

PODACA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěreč-
ný úklid, Wi-Fi. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti 
do 12 let neplatí nic). Povinný poplatek za závěrečný úklid u apartmánů Bonaca 10 EUR. Fakultativní příplatky: 
klimatizace 4 EUR/den, domácí zvíře 6-7 EUR/den, parkování na parkovišti v rámci areálu 3 EUR/den. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci 
a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně 
uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 
6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném 
objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při 
zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studia CAKA cena od 5 058 Kč *
Nově postavený apartmánový dům je situovaný 40 m od hlavní cesty vedoucí podél pobřeží. Rekreačně vybavené 
apartmány jsou ideální i pro větší skupinu přátel. Hostům k dispozici klimatizace (v ceně). Možný pobyt s domácím 
zvířetem za poplatek 5 EUR/den. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14615
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14619
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC a sprchovým kou-
tem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14617
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 14614
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, manželské a 2 samost. lůžka. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14621
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi u apartmánů a studia Natali, klimatizace studií a apartmánu Caka. Cena nezahrnuje: místní poplatek 
380 Kč/os. a týden pobytu (osoby 12-18 let platí 50%, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí 
zvíře 5 EUR/den u studií a apartmánů Caka, klimatizace dle skutečné spotřeby u apartmánů Natali. Poznámka: 
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5.

EXTRA TIP: MOŽNOST STRAVOVÁNÍ
Naši klienti mají možnost stravování v místní restauraci. Snídaně je za 5 EUR za osobu a den, oběd je za 11 EUR 
za osobu a den a večeře je za 11 EUR za osobu a den. Děti do 10 let mají slevu 20 %. Strava se platí na místě 
a musí být objednána současně s rezervací pobytu.

Apartmány BONACA cena od 5 474 Kč *
Velmi pěkně zařízené apartmány jsou situovány v nádherné zeleni, poblíž oblázkové zátoky s pozvolným vstupem 
do moře. Hostům je k dispozici nová společná venkovní zastřešená kuchyně s posezením po domluvě na recep-
ci zdarma. Možnost zapůjčení dětské postýlky zdarma 
(nutno vyžádat předem při rezervaci). Wi-Fi (v ceně) 
a klimatizace (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu 
se psem střední rasy za poplatek 7 EUR/den. Parková-
ní na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den 
za osobní automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 4 os.  č. 12291, 12292, 12293
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. Ložnice se dvěma samostat-
nými lůžky. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 12219, 12220, 12221
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, roz-
kládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice se dvěma samo-
statnými lůžky. Terasa s posezením.

0,15 0,1 0,1

KLEK

Turistické středisko Klek doporučujeme všem milovníkům koupání, neboť leží v krásné zátoce 
s výhledem na moře a poloostrov Pelješac a má dokonalou pláž z drobných oblázků, s pozvol-

ným sestupem do moře, ideální pro rodiny s malými dětmi. Ubytování nabízíme v nově vybavených 
apartmánech s klimatizací, zvaných BONACA. Všechny apartmány se nacházejí v nádherném oli-
vovém háji a jsou situovány max. 300 m od oblázkové pláže. Hosté zde mají dokonalé zázemí - 
restauraci, cukrárnu, aperitiv bar, malý obchod, směnárnu, ambulanci, kino a discoclub. Sportovně 
založení jistě využijí některý ze 4 tenisových kurtů nebo si zahrají stolní tenis či minigolf, popřípadě 
si půjčí loďku nebo šlapadlo a podniknou objevitelskou cestu podél pobřeží. 
Tipy pro volný čas: Dubrovník („perla Jadranu“, památka zařazená organizací UNESCO do se-
znamu světového kulturního dědictví), delta řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chorvatska produ-
kující velice chutné a levné ovoce od mandarinek až po hroznové víno), rybí piknik (celodenní výlet 
lodí podél pobřeží, k jídlu se servírují rybí speciality), Split („hlavní město Dalmácie“ se slavným 
Diokleciánovým palácem), výlet na pohoří Biokovo spojený s pozorováním západu slunce nad 
dalmatskými ostrovy, Medjugorje (místo zjevení Panny Marie).

Pláž v letovisku Klek

Apartmány BONACA

KOMARNA

Malebné letovisko situované 3 km od Kleku. Naleznete zde malý obchod, restauraci, dětské hřiště, 
půjčovnu skútrů, šlapadel a loděk. A hlavně klid a ideální místo pro pohodovou dovolenou s dětmi.

Apartmán DUBRA cena od 7 259 Kč *
Dobře a nově vybavený apartmán situovaný 50 m od moře a 15 m od oblázkové pláže. Hosté mají k dispozici 
zahradní sprchu, gril, slunečník, lehátka, Wi-Fi (v ceně) a klimatizaci (za poplatek 4 EUR/den). Možnost pobytu se 
psem střední rasy za poplatek 6 EUR/den. Parkování na parkovišti v rámci areálu za poplatek 3 EUR/den za osobní 
automobil (platí se na recepci při příjezdu).
Objekt: 6 os.  č. 12294
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. 2x ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením a výhledem na moře.

0,15 0,15 0,15

Apartmány a studia NATALI cena od 3 987 Kč *
Nově zrekonstruovaný dům velice milé majitelky s vkusně zařízenými apartmány se nachází 150 m od pěkné oblázkové 
pláže. Doporučujeme rodinám s dětmi. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek, dle skutečné 
spotřeby). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 14605
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 2+1 os. č. 14600
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, manželské a samostatné lůžko. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14601
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14602
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: : 2+2 os. č. 14603
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 2+2 os. č. 14604
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,2 0,4 0,4

0,25 0,1 0,1

Podaca se rozprostírá pod skalním masivem Biokovo, 2 km jihovýchodně od letoviska Zaostrog. 
Hosté zde naleznou krásnou oblázkovou pláž lemovanou vzrostlými borovicemi, menší restau-

race, ve kterých si můžete pochutnat na dalmatských specialitách (určitě doporučujeme ochutnat 
jehněčí proložené špekem naloženým v orig. směsi koření a k tomu se podávají grilované lilky) 
a hlavně pohodovou atmosféru menšího chorvatského letoviska. 
Tipy pro volný čas: Drvenik (5 km vzdálené letovisko, odtud je možné navštívit trajektem le-
vandulový ostrov Hvar), letovisko Makarska (30 km), deltu řeky Neretvy (nejúrodnější oblast Chor-
vatska, kde si můžete zakoupit nejchutnější mandarinky, hroznové víno a fíky), výlet do pohoří 
Biokovo (milovníkům romantických chvilek doporučujeme vyčkat na západ slunce).
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závě-
rečný úklid, Wi-Fi, klimatizaci kromě apartmánů Vesna. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden 
pobytu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: klimatizace 3 EUR/den 
u apartmánů Vesna, domácí zvíře 4 EUR/den u Vily Orebič. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší 
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmán a studio MARIO cena od 5 058 Kč *
Útulně vybavený apartmán a studio se nacházejí 200 m 
od centra letoviska a 480 m od pěkné pláže. Hostům je 
k dispozici společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu. 
Objekt: Studio 2 os.  č. 13876
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a manželským lůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 2 os. č. 13875
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Balkon s posezením.

0,48 0,2 0,2

poloostrov PELJEŠAC

Po Istrii je Pelješac druhý největší poloostrov Chorvatska. Rozkládá se pouhých 60 km severně 
od „perly Jadranu“ - Dubrovníku. S pevninou je spojen úzkou šíjí u městečka Ston. Na poloost-

rov Pelješac je možné se přepravit také pravidelnou trajektovou linkou Ploče-Trpanj. Více informací 
o dopravě naleznete na str. 70. V údolích ve vnitrozemí je úrodná půda, kde se pěstuje vinná réva, 
na jihozápadě se daří citrusům. Podél celého poloostrova se chovají proslulé ústřice a slávky jedlé, 
což svědčí o absolutní čistotě zdejšího moře.

OREBIČ

Orebič - krásné turistické středisko na jihozápadě poloostrova Pelješac pod kopcem sv. Ilja. Na-
chází se přímo naproti městečku Korčula a stenojmennému ostrovu, s nímž je spojen pravidelnou 

trajektovou linkou. Samotné letovisko Orebič působí magickou silou na každého, kdo obdivuje krásy 
přírody. Zahrne vás kouzlem starých pinií, cypřišů, ibišků a olivových hájů. Rozlehlé parky a květinové 
zahrady jsou ideálním místem k odpočinku a meditaci. Průzračná voda a prosluněné pláže obklopené 
borovým lesem vás naplní tou správnou dovolenkovou atmosférou. A vzpomínky na noční koupání 
za svitu měsíce v romantické písečné zátoce Trstenica vás budou provázet do konce života.
Tipy pro volný čas: město Korčula (trajektová linka vás za 15 minut převeze do rodiště slavné-
ho cestovatele Marka Pola, kde můžete shlédnout vystoupení středověkého rytířského tance - tzv. 
morešky, jehož kořeny sahají do přelomu 12. a 13. století), ostrov Hvar (ostrov provoněný levandulí 
je ideálním výletním místem, doporučujeme navštívit především Stari Grad), městečko Ston (za ná-
vštěvu stojí jednak středověké opevnění, které je po Velké čínské zdi druhé nejdelší na světě, ale také 
místních solan, nádrží, které slouží k získávání soli odpařováním mořské vody), národní park Mljet 
(celodenní výlet lodí na jeden z nejzelenějších chorvatských ostrovů, při němž navštívíte dvě slaná 
jezera, Malé a Velké, uprostřed kterého se nachází malebný ostrůvek sv. Marie s benediktýnským 
klášterem z 12. století), klášter Marie andělské (klášter v bezprostřední blízkosti letoviska Orebič 
nabízí překrásný výhled na Pelješacký kanál a přilehlé ostrovy včetně Korčuly).

Vila OREBIČ cena od 3 987 Kč *
Pěkné apartmány a studia situované 100 m od malebné 
oblázkové pláže a 300 m od starého centra letoviska. 
Hostům k dispozici zahradní gril s posezením, Wi-Fi a kli-
matizace (v ceně). Možnost pobytu se psem malé rasy 
(za poplatek 4 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 13719
II. patro. Obytná místnost s manželským lůžkem, kuchyň-
ským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: studio 2 os.  č. 13730
III. patro. Obytná místnost s manželským lůžkem, ku-
chyňským a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4 os.  č. 13723
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 děti. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s výhledem na moře.
Objekt: 4 os. č. 13720
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídel-
ním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,1 0,15 0,3

100 m
OD PLÁŽE

Apartmán a studio JELENA cena od 6 843 Kč *
Velmi pěkně a vkusně zařízený apartmán a studio se na-
cházejí v klidné uličce, 60 m od krásné oblázkové pláže. 
Ideální místo pro rodinnou dovolenou s dětmi. Hostům 
k dispozici prostorná společná terasa, zahradní krb s gri-
lem, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování před objektem.
Objekt: Studio 2 os.  č. 13704
I. patro. Pěkná obytná místnost s manželským lůžkem, 
kuchyňským koutem a jídelním koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 13705
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,06 0,1 0,12

60 m
OD PLÁŽE

Vila DOMA cena od 11 127 Kč *
Apartmán se nachází na klidném místě letoviska 80 m 
od oblázkové pláže a 300 m od centra letoviska. Hos-
tům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování 
u objektu.
Objekt: 4 os. č. 13729
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,08 0,15 0,1

80 m
OD PLÁŽE

Písečná pláž Trstenica

Studia DUSANKA cena od 4 641 Kč *
Dvě pěkná studia ve vile situované 80 m od oblázkové pláže. Hostům k dispozici zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os.  č. 13727
Přízemí. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, kuchyňským koutem a jídelním koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: studio 2 os.  č. 13728
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, kuchyňským koutem a jídelním koutem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,08 0,35 0,15

80 m
OD PLÁŽE

Apartmán TROBOK cena od 14 518 Kč *
Prostorné apartmány v domě lemovaném nádhernou zelení na klidném místě. Oblíbená písečná pláž Trstenica 
120 m. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování na oploceném pozemku.
Objekt: 6 os.  č. 13721
II. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. 3x ložnice s manželským lůžkem a balkonem. 3x koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením. 
Objekt: 8 os.  č. 13710
I. patro. Prostorná obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem a vlastní koupelnou (WC a sprchový kout). 2x ložnice s manželským lůžkem 
a balkonem. Koupelna s WC a vanou. Terasa s posezením. 

0,12 0,15 0,2

Apartmány VESNA  cena od 8 568 Kč *
Apartmány v domě situovaném 100 m od písečné zátoky Trstenica. Upozorňujeme, že dům se nachází u hlavní cesty 
vedoucí Orebičem. Hostům k dispozici Wi-Fi (v ceně) a klimatizace (za popl. 3 EUR/den). Parkování před objektem. 
Objekt: 4+1 os. č. 13864
Přízemí. Samostatná vybavená kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem a přistýlkou. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.
Objekt: 2+2 os. č. 13865
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyň. koutem, jídelním koutem a rozkl. pohovkou pro 2 osoby. Ložnice 
s manželským koutem. Koupelna s WC a vanou. Terasa.

Vila DOMA

0,1 0,3 0,25

100 m
OD PLÁŽE
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci kromě apartmánů Bose. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden poby-
tu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 3 EUR/den 
u apartmánů Bose, Božo, Pleho a Toni. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích 
zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. 
Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu 
ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníže-
nou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány PLEHO cena od 4 641 Kč *
Útulné apartmány v domě situovaném 20 m od oblázko-
vé pláže a od centra letoviska Drače. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Mož-
nost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu. 
Objekt: 2+1 os.  č. 13826
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Před vchodem do apartmánu je 
prostorná terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13827
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13898
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,1 0,1

poloostrov PELJEŠAC - DRAČE

Pláž v letovisku DračeRybářská osada Drače se nachází na severním pobřeží poloostrova Pelješac. Otevírá se z ní krásný 
výhled na ústí řeky Neretvy i na blízké ostrůvky. Drače leží na hlavní cestě, která prochází celým 

poloostrovem, je tak dobře dostupné jak z jihu od letoviska Ston, tak ze severu pro ty, kteří využijí tra-
jektovou dopravu Ploče-Trapanj. Vedle turistického ruchu proslula tato osada chovem slávek a ústřic, 
které můžete zakoupit na místním rybím trhu, případně je ochutnat v některé z místních restaurací. 
Drače má co nabídnout také příznivcům potápění. Ve vodách v jeho okolí jsou vidět rostlinné a živo-
čišné druhy, které na jiných místech nenajdete. Všichni ostatní si užijí lenošení na oblázkových plážích 
doplněných o betonová plata a koupání v křišťálově čistém moři.
Tipy pro volný čas: Janjina (milovníky oliv a vína láká k návštěvě vnitrozemní vesnička vzdálená 
pouhé 2 km od Drače. Toto místo bylo osídleno již ilyrskými kmeny, objeveny zde byly pozůstatky 
římské usedlosti), letovisko Trstenik (na protější, jižní straně poloostrova leží malé turistické středisko, 
kde můžete vyzkoušet koupání s výhledem na otevřené moře), z Trsteniku také startují lodě směr NP 
Mljet (celodenní lodní výlet na jeden z nejzelenějších chorvatských ostrovů, při němž navštívíte dvě 
slaná jezera, Malé a Velké, uprostřed kterého se nachází malebný ostrůvek sv. Marie s benediktýnským 
klášterem z 12. století), městečko Ston (za návštěvu stojí jednak středověké opevnění, které je po Velké 
čínské zdi druhé nejdelší na světě, ale také místních solany, nádrže, které slouží k získávání soli odpařo-
váním mořské vody), Mostar a Međugorje (celodenní autobusový výlet do orientálního střediska Her-
cegoviny, jemuž vévodí známý Starý most. Největší atrakcí jsou skoky místních mladíků z mostu do vod 
Neretvy. Během výletu zavítáte také do Medjugorje, na poutní místo, kde se v roce 1981 šesti mladým 
lidem zjevila Panna Marie), Orebič (největší středisko poloostrova s řadou historických památek).

Apartmány a studio JURE a NENO  cena od 7 676 Kč *
Velký apartmánový dům ležící na klidném místě, pouhých 40 m od oblázkové pláže, nabízí několik pěkně zaříze-
ných apartmánů a jedno studio. Při cestě na pláž je nutné přejít místní komunikaci. Centrum letoviska s obchody 
a restauracemi je vzdáleno 8 min. chůze. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. - apt. JURE  č. 13850
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládacím křeslem pro 1 os., kuchyňským a jídelním 
koutem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. JURE  č. 13841
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. NENO  č. 13852
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13839
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13840
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. - apt. NENO  č. 13853
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.

0,04 0,4 0,4

40 m
OD PLÁŽE

Apartmán TONI cena od 14 935 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska ležící pouhých 20 m od pláže. Hostům k dispozici prostorná terasa, upravená zahrada, 
zahr. gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popl. 3 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 9 os.  č. 13869
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Ložnice se 3 samost. lůžky. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

20 m
OD PLÁŽE

0,02 0,15 0,1

20 m
OD PLÁŽE

Pláž u apartmánů JURE a NENO

BLAŽEVO

Na severní straně poloostrova Pelješac se nachází zátoka Blaževo, jíž vévodí stejnojmenná ma-
lebná vesnička čítající několik domků. Přístupná je buď trajektem Ploče-Trpanj, nebo z pev-

niny přes zhruba 20 km vzdálené historické městečko Ston. Jedná se o velmi klidné místo, stra-
nou od hlavní cesty protínající poloostrov. Vzhledem k absenci turistických služeb si zde můžete 
nerušeně vychutnat svou dovolenou. Nejbližší obchod, tržnice a restaurace naleznete v blízkých 
letoviscích Drače (5 km) a Janjina (6 km). Při jejich návštěvě zavítejte do některé z tamních konob 
a ochutnejte proslulé ústřice a slávky jedlé, jež se pěstují podél celého poloostrova, což svědčí 
o absolutní čistotě zdejšího moře.

Apartmány BOSE cena od 5 058 Kč *
Apartmánový dům situovaný na klidném místě 10 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, privátní 
molo a Wi-Fi (v ceně). Možnost zdarma ukotvit člun nebo zaparkovat vodní skútr (nutno nahlásit při rezervaci). 
Možnost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). Parkování u objektu 
Objekt: 2+1 os.  č. 13834
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 13835
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13832
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 13833
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 děti do 12 let. 
2x ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a vý-
hledem na moře.

0,01 6 6

10 m
OD PLÁŽE

Apartmány BOŽO cena od 10 115 Kč *
Prostorné, rekreačně zařízené apartmány se nacházejí 
v I. a II. patře apartmánového domu a nabízejí tak kou-
zelný výhled na moře a blízké ostrovy. Nejbližší oblázko-
vá pláž je vzdálena 150 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os.  č. 13828
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6+1 os.  č. 13838
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením.

0,15 0,3 0,3
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, lůžkoviny, závěrečný 
úklid, Wi-Fi, klimatizaci kromě apartmánů Bose. Cena nezahrnuje: místní poplatek 380 Kč/os. a týden poby-
tu (osoby 12-18 let platí 50 %, děti do 12 let neplatí nic). Fakultativní příplatky: domácí zvíře 3 EUR/den 
u apartmánů Bose, Božo, Pleho a Toni. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích 
zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. 
Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu 
ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníže-
nou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Apartmány PLEHO cena od 4 641 Kč *
Útulné apartmány v domě situovaném 20 m od oblázko-
vé pláže a od centra letoviska Drače. Hostům k dispozici 
společný zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Mož-
nost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu. 
Objekt: 2+1 os.  č. 13826
Přízemí. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel-
ským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Před vchodem do apartmánu je 
prostorná terasa s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13827
I. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4+1 os.  č. 13898
II. patro. Kuchyň s jídelním koutem. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,1 0,1

poloostrov PELJEŠAC - DRAČE

Pláž v letovisku DračeRybářská osada Drače se nachází na severním pobřeží poloostrova Pelješac. Otevírá se z ní krásný 
výhled na ústí řeky Neretvy i na blízké ostrůvky. Drače leží na hlavní cestě, která prochází celým 

poloostrovem, je tak dobře dostupné jak z jihu od letoviska Ston, tak ze severu pro ty, kteří využijí tra-
jektovou dopravu Ploče-Trapanj. Vedle turistického ruchu proslula tato osada chovem slávek a ústřic, 
které můžete zakoupit na místním rybím trhu, případně je ochutnat v některé z místních restaurací. 
Drače má co nabídnout také příznivcům potápění. Ve vodách v jeho okolí jsou vidět rostlinné a živo-
čišné druhy, které na jiných místech nenajdete. Všichni ostatní si užijí lenošení na oblázkových plážích 
doplněných o betonová plata a koupání v křišťálově čistém moři.
Tipy pro volný čas: Janjina (milovníky oliv a vína láká k návštěvě vnitrozemní vesnička vzdálená 
pouhé 2 km od Drače. Toto místo bylo osídleno již ilyrskými kmeny, objeveny zde byly pozůstatky 
římské usedlosti), letovisko Trstenik (na protější, jižní straně poloostrova leží malé turistické středisko, 
kde můžete vyzkoušet koupání s výhledem na otevřené moře), z Trsteniku také startují lodě směr NP 
Mljet (celodenní lodní výlet na jeden z nejzelenějších chorvatských ostrovů, při němž navštívíte dvě 
slaná jezera, Malé a Velké, uprostřed kterého se nachází malebný ostrůvek sv. Marie s benediktýnským 
klášterem z 12. století), městečko Ston (za návštěvu stojí jednak středověké opevnění, které je po Velké 
čínské zdi druhé nejdelší na světě, ale také místních solany, nádrže, které slouží k získávání soli odpařo-
váním mořské vody), Mostar a Međugorje (celodenní autobusový výlet do orientálního střediska Her-
cegoviny, jemuž vévodí známý Starý most. Největší atrakcí jsou skoky místních mladíků z mostu do vod 
Neretvy. Během výletu zavítáte také do Medjugorje, na poutní místo, kde se v roce 1981 šesti mladým 
lidem zjevila Panna Marie), Orebič (největší středisko poloostrova s řadou historických památek).

Apartmány a studio JURE a NENO  cena od 7 676 Kč *
Velký apartmánový dům ležící na klidném místě, pouhých 40 m od oblázkové pláže, nabízí několik pěkně zaříze-
ných apartmánů a jedno studio. Při cestě na pláž je nutné přejít místní komunikaci. Centrum letoviska s obchody 
a restauracemi je vzdáleno 8 min. chůze. Hostům k dispozici Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os. - apt. JURE  č. 13850
I. patro. Prostorná obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládacím křeslem pro 1 os., kuchyňským a jídelním 
koutem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. JURE  č. 13841
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 3 os. - apt. NENO  č. 13852
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládacím křeslem pro 1 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.
Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13839
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 2 os. Ložni-
ce s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa s posezením.

Objekt: 4 os. - apt. JURE  č. 13840
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. - apt. NENO  č. 13853
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 
1 os. Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. 
Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Terasa s posezením.

0,04 0,4 0,4

40 m
OD PLÁŽE

Apartmán TONI cena od 14 935 Kč *
Apartmán v klidné části letoviska ležící pouhých 20 m od pláže. Hostům k dispozici prostorná terasa, upravená zahrada, 
zahr. gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost pobytu se psem menší rasy (za popl. 3 EUR/den). Parkování u objektu.
Objekt: 9 os.  č. 13869
Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Ložnice se 3 samost. lůžky. 2x koupelna s WC a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

20 m
OD PLÁŽE

0,02 0,15 0,1

20 m
OD PLÁŽE

Pláž u apartmánů JURE a NENO

BLAŽEVO

Na severní straně poloostrova Pelješac se nachází zátoka Blaževo, jíž vévodí stejnojmenná ma-
lebná vesnička čítající několik domků. Přístupná je buď trajektem Ploče-Trpanj, nebo z pev-

niny přes zhruba 20 km vzdálené historické městečko Ston. Jedná se o velmi klidné místo, stra-
nou od hlavní cesty protínající poloostrov. Vzhledem k absenci turistických služeb si zde můžete 
nerušeně vychutnat svou dovolenou. Nejbližší obchod, tržnice a restaurace naleznete v blízkých 
letoviscích Drače (5 km) a Janjina (6 km). Při jejich návštěvě zavítejte do některé z tamních konob 
a ochutnejte proslulé ústřice a slávky jedlé, jež se pěstují podél celého poloostrova, což svědčí 
o absolutní čistotě zdejšího moře.

Apartmány BOSE cena od 5 058 Kč *
Apartmánový dům situovaný na klidném místě 10 m od pláže. Hostům je k dispozici společný zahradní gril, privátní 
molo a Wi-Fi (v ceně). Možnost zdarma ukotvit člun nebo zaparkovat vodní skútr (nutno nahlásit při rezervaci). 
Možnost pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). Parkování u objektu 
Objekt: 2+1 os.  č. 13834
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 2+1 os.  č. 13835
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 4+2 os.  č. 13832
Přízemí. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6 os.  č. 13833
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 děti do 12 let. 
2x ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením a vý-
hledem na moře.

0,01 6 6

10 m
OD PLÁŽE

Apartmány BOŽO cena od 10 115 Kč *
Prostorné, rekreačně zařízené apartmány se nacházejí 
v I. a II. patře apartmánového domu a nabízejí tak kou-
zelný výhled na moře a blízké ostrovy. Nejbližší oblázko-
vá pláž je vzdálena 150 m. Hostům k dispozici společný 
zahradní gril, Wi-Fi a klimatizace (v ceně). Možnost 
pobytu se psem menší rasy (za poplatek 3 EUR/den). 
Parkování u objektu.
Objekt: 6+1 os.  č. 13828
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením a výhledem na moře.
Objekt: 6+1 os.  č. 13838
I. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovka pro 
1 os. 2x ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Prostorná terasa s posezením.
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Vždy a všude s cestovním

pojištěním UNIQA.

www.uniqa.cz

Myslete na všechny krásy,
          které svět nabízí.
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JEDINEČNÝ ZÁŽITEK PŘÍMO V KORUNÁCH STROMŮ

DECHBEROUCÍ VÝHLED na rybník a lesy
- eko dům na stromě v chráněné ptačí rezervaci Ostružno
- v blízkosti možnost koupání, využití lanového parku či zapůjčení kol
- 10 minut autem od Jičína a Prachovských skal
- ideální pro milovníky přírody, klidu a relaxace

Více informací na: http://www.sklar-ostruzno.cz/dum-na-strome nebo v katalogu str. 6
rezervace na tel: 495 518 819 nebo na e-mailu: rezervace@bktour.cz
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CHATY  CHALUPY  APARTMÁNY

CHORVATSKO - ITÁLIE - ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

www.bktour.cz
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