
CHORVATSKO – vlakem
HVAR – týdenní pobyt u moře 

strava: ALL INCLUSIVE LIGHT 
Pro železničáře z České a Slovenské republiky a jejich rodinné příslušníky.    

 
2 TERMÍNY: 1.6. - 10.6.2018      a  7.9. - 16.9. 2018            CENA: 8880 Kč

Cena je platná při skupině 22 osob
Jízdenky FIP: MAV, ÖBB, SŽ a HŽ + průkaz FIP (zajištuje si každý sám)

OSTROV HVAR, 69 km dlouhý, je nejdelším
ostrovem  Jadranu.  Díky  slunečnímu
bohatství je již dávno nazýván „Jadranskou
Madeirou“.  Ostrov  vyniká  mimořádně
mírným a příjemným počasím.  Má nejvíce
hodin  slunečního  svitu  ze  všech  míst  na
Jadranu.  Je  nepochybně  jedním  z
nejkrásnějších ostrovů. Najdete zde rozsáhlé
lesy  borovic,  úrodná  pole,  kde  se  pěstují
olivy, vinná réva, fíky,  citrusy a aromatické
rostliny – zvláště pak levandule. 

Proto se také Hvaru přezdívá 
„LEVANDULOVÝ OSTROV“



       2* depandance 3*hotelu LAVANDA             strava: ALL INCLUSIVE LIGHT      

Hotel LAVANDA leží 50 m od moře a  1 km od centra města Stari Grad. Je obklopen borovým hájem. Hlavní budova má
80 pokojů. Depandance je vzdálena jen 20 m od hlavní budovy. Pokoje v hotelu i v depandanci jsou dvoulůžkové s
balkonem a vlastním sociálním zařízením, dále mají TV a telefon. Hosté mají k dispozici recepci, restauraci a terasu.
Hotel má 2 bazény se sladkou vodou (pro dospělé a pro děti). U bazénu a u recepce je přístup Wi-Fi zdarma. 

 

Strava ALL INCLUSIVE LIGHT – PLNÁ PENZE – snídaně, oběd, večeře – švédské stoly,
u obědů a večeří v neomezeném množství: točené pivo, bílé a červené víno, 2 druhy
místního alkoholu, nealkoholické nápoje z automatu: 2 druhy štáv, minerální voda a
neperlivá voda. ALL INCLUSIVE LIGHT znamená:  jídlo a pití v časech jídel

Časy jídel ve 3* hotelu Lavanda: snídaně 7:00 – 9:30, oběd 12:00 – 14:00, večeře 18:30 – 21:00. 



Možnosti   individuálních   výletů při pobytu:

STARI GRAD (UNESCO) – staré rybářské městečko, přístav a hospodářské středisko, od pol. 60. let
oblíbené letovisko. Leží na konci hlubokého zálivu na pobřeží ostrova Hvar. Na přelomu 15. a 16.
století zde žil zakladatel tradice chorvatské literatury básník Petr Hektorovič, v jehož domě se dnes
nachází muzeum. Městečko je  v docházkové vzdálenosti cca 1 km od hotelu.



Město HVAR – místním busem do hlavního města ostrova (jízdenka tam a zpět celkem cca 54 Kuna). 
Doporučuji návštěvu pevnosti – fantastické výhledy!

ZLATÝ MYS (Zlatni rat) na ostrově BRAČ (výlet lodí cca 100 KUNA, kurz 1 KUNA je přibližně 3,60 Kč )



Výlet při cestě zpět:

SPLIT  –  individuální prohlídka krásného historického města  

SPLIT – DIOKLECIÁNŮV PALÁC (UNESCO)



CHORVATSKO – vlakem
HVAR – týdenní pobyt u moře 
strava: ALL INCLUSIVE LIGHT 

Pro železničáře z České a Slovenské republiky a jejich rodinné příslušníky. 
Jízdenky FIP: MAV, ÖBB, SŽ a HŽ + průkaz FIP (zajištuje si každý sám)

Přihlášky přijímají vedoucí skupin nebo 
LIBUŠE TRAVEL cestovní kancelář Libuše Sládečková, mobil 602 449 442, info@libusetravel.cz 

1.6. - 10.6.2018 MATASOVÁ HANA mobil: 605 155 588, matasova@szdc.cz

7.9. - 16.9.2018   ZIMMERMANNOVÁ LADISLAVA  mobil: 776 668 787, zimmermannova@szdc.cz
 

CENA  8 880  Kč ZAHRNUJE: 
• 7x ubytování ve 2* depandaci 3* hotelu Lavanda, 7x místní pobytová taxa
• 7x Strava ALL INCLUSIVE LIGHT – PLNÁ PENZE – snídaně, oběd, večeře – švédské stoly, u obědů a večeří v

neomezeném množství:  točené pivo, bílé a červené víno a 2 druhy místního alkoholu, nealkoholické
nápoje z automatu: 2 druhy štáv, minerální voda a neperlivá voda. 
ALL INCLUSIVE LIGHT znamená:  jídlo a pití v časech jídel.

Časy jídel ve 3* hotelu Lavanda: snídaně 7:00 – 9:30, oběd 12:00 – 14:00, večeře 18:30 – 21:00
• lokální transfer od přístavu na ostrově Hvar k hotelu při příjezdu a při odjezdu

Povinný doplatek na rezervační doklady na vlak k jízdence FIP:
místenky (Budapešť – Zagreb, Zagreb – Vídeň) a lůžka na noční vlaky Zagreb – Split a zpět v celkové ceně 1620 Kč.
NEBO 
levnější varianta: místenky (Budapešť – Zagreb, Zagreb – Vídeň) a místenky na noční vlaky Zagreb – Split a zpět v 
celkové ceně 620 Kč. 
Volitelný doplatek 
- ubytování přímo ve 3* hotelu Lavanda příplatek 1100 Kč/osoba
- doporučujeme cestovní pojištění UNION  na léčebné výlohy a storno – cena 360 Kč
-  příplatek za 1 lůžkový pokoj: 1100 Kč

CENA NEZAHRNUJE: 
• Vlaková jízdenka – železničáři mají jízdenky FIP. Průvodčí v Rakousku vybírá příplatek k jízdence FIP 10 €.
• Povinná položka: trajekt Split – Stari Grad a zpět (94 KUNA) (kurz 1 KUNA je přibližně 3,60 Kč)

PROGRAM ZÁJEZDU
1. den Ranní odjezd vlakem EC 273 z Břeclavi (vlak vyjíždí z Prahy, přes Bratislavu) do Budapešti, dále vlakem IC 

204  (místenka) do Zagrebu, noční vlak D 821 (lůžka) Zagreb – Split. 
2. den Ranní  příjezd  do  Splitu.  2  hodinová  PLAVBA  LODÍ  po  Jadranu  ze  Splitu  na  ostrov  Hvar,  lokální  

transfer k hotelu, ubytování, oběd, osobní volno, večeře.
3. - 8. den RELAX U MOŘE, plná penze s nápoji (snídaně, oběd, večeře).  
Možnosti   individuálních   výletů - doporučujeme: 

• Vycházka do města Stari Grad
• Město HVAR se Španělskou pevností (místním busem)
• Celodenní výlet PLAVBA lodí na ostrov BRAČ – vycházka ke ZLATÉMU MYSU (oběd formou balíčku)

Doprava na individuální výlety: místní linkový autobus, loď, příp. pronájem auta či motorky.
9. den Snídaně, PLAVBA LODÍ z ostrova Hvar na pevninu. Individuální  prohlídka historického města SPLIT –  

DIOKLECIANŮV PALÁC. Večerní odjezd ze Splitu, noční vlak D 820 do Zagrebu.
10. den Ranní příjezd do Zagrebu, dále vlakem EC 158  do Vídně (místenka), následně vlaky do Česka nebo na 

Slovensko.

mailto:matasovah@szdc.cz


Orientační jízdní řád vlaků 

(podle jízdního řádu 2017 – nutno aktualizovat)

Praha hl.n. EC 273 05.49
Břeclav 08.59
Bratislava hl. st. 09.53
Budapest Ke. 12.35

Budapest Ke. IC 204 14.45 místenky
Zagreb Gl. 20.59

Zagreb Gl. D 821 23.05 lůžka nebo místenky
Split 06.48

trajekt Split – Hvar (Stari Grad)

Cesta zpět

trajekt Hvar (Stari Grad) - Split

Split D 820 21.44 lůžka nebo místenky
Zagreb Gl. 05.47

Zagreb Gl. EC 158 07.25 místenky
Wien Hbf. 14.02

Wien Hbf. RJ 78 15.10
Praha hl.n. 19.06

Varianta z Vídně pro železničáře ze Slovenska:

Wien Hbf REX 7627 14.45
Bratislava – Petržalka 15.44

Wien Hbf. REX 2522 15.16
Bratislava hl.st. 16.22

************************************************************************************************

1. pozn.: Slovenští železničáři se mohou přidat v Bratislavě. Při cestě zpět mohou jet stejnou cestou (Zagreb – 
Budapest) nebo s námi přes Vídeň.

2. pozn.: Pokud někdo pojede zpět přes Budapešť, nepotřebuje jízdenku FIP – ÖBB na Rakousko a SŽ na 
Slovinsko.

  LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz

      CESTOVNÍ KANCELÁŘ MOBIL: 602 449 442
      Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova
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