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WYSPA HVAR• SUĆURAJ • PENSJONAT JADRANKA
Położony na południowym przylądku wyspy Hvar, Sućuraj rozciąga się pośród wspaniałej okolicy,
którą tworzą wzgórza Biokova, półwysep Pelješac i morze. Niezwykle urokliwa miejscowość, gdzie "czas
się zatrzymał" i gdzie naprawdę poczuć można klimat Dalmacji. Czas biegnie tutaj leniwie, odmierzany
przypływającymi i odpływającymi promami, które przywożą i odwożą turystów z lądu i na ląd. Całe życie
miasteczka toczy się w małym centrum pośród stłoczonych kamiennych domów i wąskich uliczek, dwóch
sklepów spożywczych, kramików z pamiątkami, poczty, kantoru wymiany walut oraz kilku restauracji i
kafejek. W każdej knajpce cicho sączy się dalmatyńska muzyka, a wokół unoszą się zapachy,
przygotowywanych na grillu, regionalnych potraw. Niezwykle sympatyczny stosunek mieszkańców do
turystów sprawia, że już po krótkim pobycie każdy czuje się tutaj "jak u siebie". Sućuraj z pewnością nie
ma tego szyku co Hvar, Stari Grad czy choćby Jelsa, ale.... no właśnie, to chyba jedno z niewielu miejsc w
Chorwacji, gdzie można znaleźć prawie puste plaże czy ścieżki spacerowe, ukryte wśród przepięknej,
dzikiej przyrody. Specyficzny mikroklimat sprawia, iż nawet w najbardziej gorące dni lata, upał, zwłaszcza
nocą, nie jest tak bardzo dokuczliwy, a ogrody pełne są przecudnej roślinności. Cytryny, mandarynki,
winogrona, figowce, granaty, mnóstwo kwiatów o nasyconych barwach... kto się dokładniej przyjrzy
znajdzie i wyrastające ze skały gałęzie z kaparami, które zrywać można końcem lata... Miejscowi oferują
miód z własnych pasiek, położonych w głębi wyspy wśród lawendowych pól i łąk pełnych ziół.... Czego tu
nie ma.... Wystarczy krótki spacer w którymkolwiek kierunku, żeby zachwycić się pięknem tego miejsca i
otaczającej go przyrody.
Plaże
W samym Sućuraju znajduje się kilka plaż, zarówno od strony wschodniej (z widokiem na Makarską Rivierę)
jak i południowo-zachodniej (z widokiem na Półwysep Peljesac). Do najbliższej plaży można dojść w ciągu 3
minut. Na pierwszy rzut oka nie wygląda ona zbyt atrakcyjnie, ale wrażenie to mija, jak tylko zanurzy się
stopę w morzu. Dno jest piaszczyste, zejście do morza łagodne i długo, długo jest płytko. Idealne miejsce
dla dzieci oraz dla osób słabo pływających. Na plaży można wypożyczyć leżaki i parasole (20-50
HRK/dziennie) oraz wypić dobrą kawę czy też piwo w lokalnym barze. W okolicy jest również kilka dzikich
zatoczek z plażami pokrytymi otoczakami, pięknie położonymi w otoczeniu dziewiczej przyrody.
Piaszczysta plaża znajduje się w odległości 1500 m i można do niej dopłynąć łódką (możliwość
wypożyczenia u właścicieli Pensjonatu JADRANKA za 50 Euro/dziennie) lub też dojechać samochodem .
Do miejscowości Sućuraj dotrzeć można promem z Drvenika (promy kursują co 1,5 godziny, rejs trwa 30
minut. Ceny biletów: osoba dorosła - 16 HRK, dzieci 3 -12 lat - 8 HRK, dzieci do 3 lat- gratis, samochód
osobowy - 140 HRK).

PENSJONAT JADRANKA
Jest położony w spokojnej części Sucuraja, w odległości 200m od centrum miejscowości i 200m od
plaży. Budynek otacza duży ogród, pełen przepięknych śródziemnomorskich roślin. Na jego terenie
znajduje się grill, parking oraz stół do tenisa stołowego. Na parterze budynku znajduje się restauracja
dla gości pensjonatu. Wszystkie pokoje posiadają balkon, klimatyzację, telewizor i internet.
• apartament A2+1 STUDIO - sypialnia 2-osobowa, kuchnia z kącikiem jadalnym, łazienka, balkon
• apartament A3+1 - sypialnia dla 3 osób, kuchnia z jadalnią, łazienka, balkon
• apartament A3+2- sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z 2 miejscami do spania, kuchnia, łazienka, 1
lub 2 balkony
TERMIN
APARTAMENT A2 APARTAMENT A2+1 APARTAMENT A3+2
CENA ZA CAŁY APARTAMENT /DOBĘ
do 01.07.2022
210 zł
i od 02.09.2022
01.07-26.08.2022
250 zł

250 zł

300 zł

280 zł

360 zł

26.08-02.09.2022 220 zł

250 zł

330 zł

CENA ZAWIERA:
• zakwaterowanie: Hvar Pensjonat JADRANKA
• taksę klimatyczną
• korzystanie z klimatyzacji
• ubezpieczenie NNW + KL
• opiekę rezydenta (na telefon)

WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w Pensjonacie w cenie:
śniadanie - 6 €
obiadokolacja (serwowana) - 12 € (raz w trakcie pobytu kolacja złożona ze świeżo złowionych ryb z grilla, do
tego podawane jest wino).
Dzieci w wieku do 4 lat- GRATIS (dziecko korzysta z wyżywienia rodziców) lub 6 € za śniadanie i
obiadokolację (dziecko ma swoją porcję)
Dzieci w wieku 4-12 lat- zniżka 50%

DOPŁATY:
• obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy- 20
zł/osoba

UWAGA!

Istnieje możliwość dojazdu autokarem w cenie 400 zł/osoba - w dwie strony.
W tej cenie również bilet na prom.

Autokar dowiezie Państwa do Drvenika (pod opieką pilota), skąd odpływał będzie prom na wyspę Hvar.
Po dopłynięciu na miejsce, w porcie będzie czekał na Państwa bus, który ułatwi dotarcie do Pensjonatu.
Pensjonat znajduje się w odległości 400m od portu.
Wyjazdy z: Sosnowca, Katowic, Tychów, Pszczyny, Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Cieszyna.
Odnośnie szczegółów dotyczących wyjazdu z tych miast - kliknij tutaj.
W przypadku zainteresowania dojazdem z innych miast - kliknij tutaj.

tel./fax 33 8100 106

33 817 99 99

