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strana 56

Vydejte se obdivovat přírodní krásy Chorvatska! Průzračné moře, piniové lesy, ne-
spočet přírodních krás, stovky malebných ostrůvků rozsetých podél pobřeží, vynika-
jící kuchyně, to vše Vám během dovolené jistě učaruje. Chorvatsko patří k tradičním 
dovolenkovým destinacím, doporučuji nahlédnout na strany 58–61 pro atraktivní  
nabídku Dotované pobyty 50+. Pro sezonu 2018 jsou pro Vás připraveny i přímé lety 
do Chorvatska, neváhejte a vybírejte svou dovolenou již nyní. 

Pavel Kříž

NOVINKA
letecky z Prahy a Brna do Chorvatska na ostrov Krk
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Rovinj

Plitvická jezera

CHORVATSKO prohlásil známý svě-
tový vydavatel turistických průvodců 
“Lonely Planet“ v roce 2005 nejpo-
pulárnější destinací světa, své vítězství 
obhájilo před Čínou, Argentinou, USA, 
Itálií a Kostarikou. V Chorvatsku každý 
najde to, co očekává od nezapomenu-
telné dovolené. Možná, že dokonce 
o něco víc. Objeví nedotčenou přírodu, 
přiláká ho radost z každého nového rána 
a setkání se životem, o jakém často sly-
šel, ale v honbě za penězi, časem a sebou 
samým neměl příležitost ho zkusit. Tady, 

kde vzduch voní piniemi a levandulí, spo-
lehlivě najdete svůj kousek světa. Útoči-
ště před životními nepohodami, které 
byly ještě včera tak blízko, a dneska jsou 
najednou tak vzdálené, lehce vyřešitelné 
a v podstatě nedůležité. Tady při západu 
slunce objevíte svůj maják a při pohle-
du na pobřeží najednou zjistíte, že jste 
na správném místě.
Chorvatsko je protáhlá země ve tva-
ru nepravidelného oblouku. Republika 
Chorvatsko se rozkládá na ploše 56.542 
km2. Hraničí se Slovinskem, Maďarskem, 

Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a s 
Černou Horou. Nejvyšší hora je Dinara 
(1.830 m n. m.). Chorvatsko má 4,8 mil. 
obyvatel, úředním jazykem je chorvatšti-
na a hlavním městem je Zagreb. Můžete 
zde obdivovat krásu vodopádu Plitvic-
kých jezer, souostroví Brijuni, vodopádů 
řeky Krky a dalších zázraků v některém 
ze sedmi národních parků Chorvat-
ska nebo Diokleciánův palác ve Splitu, 
Eufrasiovu baziliku v Poreči či staré jádro 
Dubrovníku, které jsou zapsány na se-
znamu světového dědictví UNESCO.

Zadar

historické město Dubrovník ostrov Dugi Otok

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 26 °C 28 °C 30 °C 31 °C 28 °C 23 °C
Voda 22 °C 23 °C 25 °C 26 °C 23 °C 20 °C

NAŠE DESTINACE DOBA LETU

CHORVATSKO – Crikvenica, Krk 60 – 90 minut

MěNA ČAS
1 KN = 100 LIPA (1 KN = cca 3,50 Kč) Středoevropský čas (GMT +1 hod.)

DOPRAVA

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk 8denní zájezdy

Autokarem z celé České republiky 10 nebo 17denní zájezdy

Ceník potravin a zboží v obchodech: 
•	chléb   od 21 Kč 
•	250 g másla  od 25 Kč 
•	1 kg sýru   od 245 Kč 
•	1 l mléka   od 20 Kč
•	1 ks sladkého pečiva  od 12 Kč 
•	1 l ovocného džusu  od 30 Kč
•	pivo (láhev)  od 15 Kč 
•	1 l minerálky  od 21 Kč
•	2 l Fanta/Cola  od 45 Kč 
•	1 l bílé/červené víno  od 150 Kč
•	ovocný jogurt  od 18 Kč 
•	1 kg melounu  od 25 Kč
•	1 kg rajčat/paprik  od 35 Kč

Ceny v restauracích: 
•	hlavní jídlo  od 180 Kč 
•	polední menu  od 120 Kč
•	pizza   od 120 Kč
•	hamburger  od 40 Kč
•	salát   od 35 Kč
•	ovocný džus  od 25 Kč 
•	2,5 dcl minerální vody od 12 Kč
•	vinný střik (2 dcl)  od 20 Kč
•	točené pivo  od 40 Kč
•	1 l vína   od 400 Kč
•	3 cl místního alk. nápoje od 50 Kč
•	káva   od 25 Kč
•	polévka   od 30 Kč
•	mleté maso  od 140Kč
•	míchaný salát  od 35 Kč   

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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HOTEL DRAMALJ CLUB

PÁTEK - NEDĚLE
10 denní zájezd (7 nocí)

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním auto-
karem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní 
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště  
do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou 
taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 
zdarma, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk. Autokarem z celé ČR.

8 denní zájezd (7 nocí)

termín DOTOVANÁ
CENA KČ

15.06. - 24.06. 8.890
22.06. - 01.07. 8.990
29.06. - 08.07. 9.490
06.07. - 15.07. 9.990
13.07. - 22.07. 9.990
20.07. - 29.07. 10.490
27.07. - 05.08. 10.490
03.08. - 12.08. 10.490
10.08. - 19.08. 10.490
17.08. - 26.08. 9.990
24.08. - 02.09. 9.490
31.08. - 09.09. 8.990
07.09. - 16.09. 8.990

Dítě 2-7 bez lůžka 3.490

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 6.490

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 6.990

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 8.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 3.990

Příplatek za 2. týden 9.490

Příplatek za plnou penzi 1.490

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

11.06. - 18.06. 14.290
18.06. - 25.06. 14.490
25.06. - 02.07. 14.490
02.07. - 09.07. 14.990
09.07. - 16.07. 14.990
16.07. - 23.07. 15.490
23.07. - 30.07. 15.990
30.07. - 06.08. 15.990
06.08. - 13.08. 15.990
13.08. - 20.08. 15.990
20.08. - 27.08. 15.490
27.08. - 03.09. 15.490
03.09. - 10.09. 14.990

Dítě 2-7 bez lůžka 7.990

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 11.990

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 12.990

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 15.490

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 3.990

Příplatek za 2. týden 14.990

Příplatek za plnou penzi 1.490

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Chorvatsko - Crikvenica

POLOHA: hotel přímo na pláži, nachází se cca 4 km od centra známého a velmi oblíbeného letoviska 

Crikvenica s množstvím obchůdků, kaváren, cukráren, restaurací a barů. Hotel nabízí ideální podmínky 

pro strávení klidné dovolené.

VYBAVENOST: recepce, restaurace, WiFi na recepci, bar s terasou s krásným výhledem na moře, TV 

místnost, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení. Pokoje jsou pří-

jemně zařízeny. 

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE – snídaně a večeře formou švédských stolů. Za příplatek možnost PLNÉ 

PENZE. 

PLÁž: hotel se nachází přímo na pláži, betonová, skalnatá, oblázková pláž. Písečná pláž je vzdálená cca 

2 km, lehátka a slunečníky (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. V Crikvenici mohou 

klienti navštívit velké mořské akvárium, které se nachází v centru města. Dále jsou zde široké možnosti 

sportovního a kulturního vyžití. 

hotel přímo u moře

hotel přímo u moře

pokoj

restaurace

pláž u hotelu

pláž u hotelu

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk

od 14.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

HIT SEZONY 2017

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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VILy DANICA CLUB

PÁTEK - NEDĚLE
10 denní zájezd (7 nocí)

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním auto-
karem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní 
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště  
do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou 
taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 
zdarma, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu,  
DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk. Autokarem z celé ČR. 

8 denní zájezd (7 nocí)

www.dotovanepobyty.cz

termín DOTOVANÁ
CENA KČ

15.06. - 24.06. 8.890
22.06. - 01.07. 8.990
29.06. - 08.07. 9.490
06.07. - 15.07. 9.990
13.07. - 22.07. 9.990
20.07. - 29.07. 10.490
27.07. - 05.08. 10.490
03.08. - 12.08. 10.490
10.08. - 19.08. 10.490
17.08. - 26.08. 9.990
24.08. - 02.09. 9.490
31.08. - 09.09. 8.990
07.09. - 16.09. 8.990

Dítě 2-7 bez lůžka 3.490

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 6.490

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 6.990

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 8.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 3.990

Příplatek za 2. týden 9.490

Příplatek za plnou penzi 1.490

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

11.06. - 18.06. 14.290
18.06. - 25.06. 14.490
25.06. - 02.07. 14.490
02.07. - 09.07. 14.990
09.07. - 16.07. 14.990
16.07. - 23.07. 15.490
23.07. - 30.07. 15.990
30.07. - 06.08. 15.990
06.08. - 13.08. 15.990
13.08. - 20.08. 15.990
20.08. - 27.08. 15.490
27.08. - 03.09. 15.490
03.09. - 10.09. 14.990

Dítě 2-7 bez lůžka 7.990

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 11.990

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 12.990

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 15.490

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 3.990

Příplatek za 2. týden 14.990

Příplatek za plnou penzi 1.490

POLOHA: nově zrekonstruované vily umístěné v zelené zahradě v blízkosti moře se nachází cca 3 km 

od centra známého a vyhledávaného letoviska Crikvenica s množstvím obchůdků, kaváren, cukráren, 

restaurací a barů.

VYBAVENOST: recepce, restaurace, snack bar, aperitiv bar, pizzerie, café, TV místnost, obchod se su-

venýry, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, po-

koje jsou orientovány na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE – snídaně a večeře formou švédských stolů. Za příplatek možnost PLNÉ 

PENZE. 

PLÁž: vzdálená 50-100 m, betonová plata, oblázková, možnost zapůjčení lehátek a slunečníků (za popla-

tek). Písečná pláž je vzdálená cca 1 km.

SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. V Crikvenici mohou 

klienti navštívit velké mořské akvárium, které se nachází v centru města. V blízkosti jsou také 4 tenisové 

kurty, plážový volejbal, vodní lyžování, zapůjčení motorových člunů, vodní sporty, minigolf, badminton 

za poplatek. 

REKONSTRUKCE 2017

pokoj tenisové kurty

vily přímo u moře

vily přímo u moře

bar

Crikvenica

pláž u hotelu

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk

od 14.290 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz



termín DOTOVANÁ
CENA KČ

15.06. - 24.06. 8.890
22.06. - 01.07. 8.990
29.06. - 08.07. 9.490
06.07. - 15.07. 9.490
13.07. - 22.07. 10.990
20.07. - 29.07. 11.490
27.07. - 05.08. 11.490
03.08. - 12.08. 11.490
10.08. - 19.08. 10.990
17.08. - 26.08. 10.490
24.08. - 02.09. 9.990
31.08. - 09.09. 8.990
07.09. - 16.09. 8.890

Dítě 2-7 bez lůžka 3.490

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 6.990

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 7.490

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 9.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 3.990

Příplatek za 2. týden 10.490

Příplatek za plnou penzi 1.490
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VILy CLOTILLDE CLUB

PÁTEK - NEDĚLE
10 denní zájezd (7 nocí)

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupeného zájezdu - dopravu luxusním auto-
karem vč. služby průvodce po dobu cesty nebo dopravu leteckou vč. letištní 
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, transfer z letiště  
do pobytového místa a zpět, ubytování na uvedený počet nocí, pobytovou 
taxu, stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 
zdarma, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu, 
DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz).
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk. Autokarem z celé ČR.

8 denní zájezd (7 nocí)

ZÁLOHA JEN 500 Kč/OS.
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.11.2017,

VÍCE NA STR. 5 NEBO NA www.KOVOTOUR.CZ
Chorvatsko - Crikvenica

POLOHA: jednotlivé vily se nacházejí v zeleni piniového háje v mírném svahu nad překrásnou crikvenickou 
riviérou. V okolí naleznete obchůdky, cukrárny, kavárny, bary a hospůdky, kde se můžete občerstvit a příjemně 
zabavit. Nalézají se zde také dětské  koutky s houpačkami, skluzavkami, trampolínami apod. Samotné centrum 
Crikvenice je vzdáleno pohodlnou procházkou podél moře cca 20 minut.

VYBAVENOST: restaurace v bezprostřední blízkosti vil, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem a posezením, vlastní 
soc. zařízení.
STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou švédských stolů. Stravování probíhá v nedaleké restau-
raci. Za příplatek možnost PLNÉ PENZE.

PLÁž: oblázková pláž cca 300 m od vil. Jedná se o čisté a členité pláže s pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA: ANIMAČNÍ PROGRAM V ČESKÉM JAZYCE ZCELA ZDARMA. V okolí můžete využít 
spoustu možností sportu a zábavy – nejen v rámci komplexu vil, ale také v centru Crikvenice, které žije hudbou, 
zábavou, sportem a atrakcemi. Bohatá nabídka vodních sportů. Blízké sportovní centrum s tenisovými kurty. 
Zajímavá a pestrá nabídka fakultativních výletů za kulturními, historickými a přírodními krásami okolí. 

NÁŠ NÁZOR: skvělé místo pro strávení relaxační dovolené s bohatou nabídkou zábavy a poznání krás okolí.  
Na své si přijdou rodiny s dětmi i páry.

Vily clotillde club

REKONSTRUKCE 2017

koupelna pokoj

pláž

pláž

vily

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

11.06. - 18.06. 14.790
18.06. - 25.06. 14.990
25.06. - 02.07. 14.990
02.07. - 09.07. 15.490
09.07. - 16.07. 15.990
16.07. - 23.07. 15.990
23.07. - 30.07. 16.990
30.07. - 06.08. 16.990
06.08. - 13.08. 16.990
13.08. - 20.08. 16.490
20.08. - 27.08. 15.990
27.08. - 03.09. 15.490
03.09. - 10.09. 15.490

Dítě 2-7 bez lůžka 7.990

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 11.990

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 12.990

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 15.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 3.990

Příplatek za 2. týden 14.990

Příplatek za plnou penzi 1.490

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk

od 14.790 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001 a ze Slovenska +421 413 700 011. 
Cena hovoru dle ceníku vašeho operátora.

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz
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POLOHA: hotel Delfin se nachází pouhých 20 m od moře. Hotel se vyznačuje rodinnou atmosférou, 

která přispívá k příjemnému pobytu. K hotelu náleží velká restaurace s terasou, dětské hřiště a vlastní 

pláž. V těsné blízkosti hotelu jsou kvalitně upravené tenisové kurty a další sportovní vybavení. Kromě 

koupání a opalování můžete relaxovat při jízdě na kole či procházkách po promenádách kolem moře.

VYBAVENÍ: recepce, WiFi na recepci, trezor na recepci, výtah, restaurace se slunečnou terasou, bar, 

parkoviště, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkonem, vlastní soc. 

zařízení, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ: POLOPENZE - snídaně a večeře formou bufetu. Za příplatek možnost PLNÉ PENZE.

PLÁž: přímo před hotelem se nacházejí betonová plata a oblázková pláž.

SPORT A ZÁBAVA: v místě je možné si zapůjčit jízdní kola či loď a vypravit se na výlet.

NÁŠ NÁZOR: doporučujeme pro rodinnou dovolenou přímo u moře s možností organizování výletů  

do okolí nebo sportovních aktivit na pláži.

HOTEL DELFIN

Cena za osobu zahrnuje: dle zakoupe-

ného zájezdu - dopravu luxusním au-

tokarem vč. služby průvodce po dobu 

cesty nebo dopravu leteckou vč. letišt-

ní a bezpečnostní taxy, základní palivo-

vý a emisní příplatek, transfer z letiště  

do pobytového místa a zpět, ubytová-

ní na uvedený počet nocí, pobytovou 

taxu, stravování v rozsahu uvedeném u 

ubytovacího zařízení, výlet v destinaci 

zdarma, pojištění proti úpadku dle zá-

kona č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných 

výloh vč. pojištění storna zájezdu,  

DOPORUČUJEME dokoupení - 590 Kč 

osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 

(bližší informace na www.kovotour.cz).

Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit 

žádné slevy.

PONDĚLÍ - PONDĚLÍ

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk.

8 denní zájezd (7 nocí)

Chorvatsko - Krk 

NOVINKA 2018

pokojrestaurace

pláž přímo u hotelu

pláž přímo u hotelu

pláž přímo u hotelu

restaurace

hotel přímo u moře

termín
DOTOVANÁ

CENA KČ

11.06. - 18.06. 14.790
18.06. - 25.06. 14.990
25.06. - 02.07. 14.990
02.07. - 09.07. 15.490
09.07. - 16.07. 15.990
16.07. - 23.07. 15.990
23.07. - 30.07. 16.990
30.07. - 06.08. 16.990
06.08. - 13.08. 16.990
13.08. - 20.08. 16.490
20.08. - 27.08. 15.990
27.08. - 03.09. 15.490
03.09. - 10.09. 15.490

Dítě 2-7 bez lůžka 7.990

Dítě 2-7 na 1. přistýlce 11.990

Dítě 7-12 na 1. přistýlce 12.990

Os. nad 12 let na 1. přistýlce 15.990

Neobsazené lůžko/pokoj 1/1 5.990

Příplatek za 2. týden 14.990

Příplatek za plnou penzi 1.490

Letecky týden u moře
s polopenzí

Letecky z Prahy a Brna na ostrov Krk

od 14.790 Kč/os.

VÝLET V DESTINACI ZDARMA

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz


