NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE

Wykończony w 2011 roku budynek, w którym znajduje się 6 elegancko wyposażonych 2-3 osobowych apartamentów
z klimatyzacją. Każdy posiada własną kuchnię, łazienkę z wc, jeden lub dwa balkony, telewizor. Ze wszystkich balkonów widoki na morze, odległość od plaży – 50 m, od sklepu – 50 m, od promenady – 50 m. Klimatyzacja sterowana
indywidualnie, płatna na miejscu.
TERMIN
(ilość noclegów owolna)

CENA ZAWIERA:

CENA ZA CALY APARTAMENT / DOBĘ
Przy zakwaterowaniu 2 osób Przy zakwaterowaniu 3 osób

Do 30.06.2012

40 €uro

45 €uro

01.07 – 31.08.2012

45 €uro

55 €uro

Od 01.09.2012

40 €uro

45 €uro

Apartamenty Miško ***

●● zakwaterowanie w apartamencie,
●● taksę klimatyczną,
●● ubezpieczenie NW + KL,
●● opiekę rezydenta,
●● podatek VAT.

(UZ MORE oraz NOVA KUĆA)

Apartamenty „UZ MORE” (A2, A2+1) znajdują się przy samej plaży w 3-kondygnacyjnym
budynku. Każdy apartament składa się z 2 lub 3-osobowej sypialni, aneksu kuchennego,
łazienki z wc oraz balkonu z bezpośrednim widokiem na morze. Apartamenty posiadają
klimatyzację. Odległość budynku od sklepu – 50 m, piekarni – 10 m, poczty – 100 m.
Apartamenty „NOVA KUĆA” (A2 + 2) znajdują się 150 m od plaży na I i II piętrze w wolnostojącym budynku w odległości 350 m od apartamentów „UZ MORE”. Każdy apartament
składa się z sypialni dla 2 osób oraz kuchni z dodatkowym miejscem do spania (rozkładany
tapczan) dla 2 osób, łazienki z wc oraz balkonu z widokiem na morze lub góry. Apartamenty
posiadają klimatyzację. Odległość od sklepu i poczty – 400 m, promenady i plaży – 150 m.
TERMIN

CENA ZA CAŁY APARTAMENT/ DOBĘ Cena stała w €uro
„UZ MORE” (A2)

„UZ MORE” (A2+1)

„NOVA KUĆA” (A 2+2)

35 €uro

45 €uro

65 €uro

01.07 – 31.08.2012

45 €uro

60 €uro

80 €uro

Od 01.09.2012

35 €uro

45 €uro

65 €uro

Do 30.06.2012

CENA ZAWIERA:

● zakwaterowanie w apartamencie,

● klimatyzację,

● taksę klimatyczną,

● ubezpieczenie NW + KL,

● opiekę rezydenta, ● podatek VAT.

Apartament Luka ***
Kameralnie położony, w wolnostojącym budynku, w odległości 100 m od plaży apartament „LUKA” składa się z 2 sypialni,
dużego pokoju dziennego z 2 miejscami do spania, przedpokoju, kuchni oraz łazienki i wc (po generalnym remoncie
w 2011 roku). Wszystkie pokoje oraz kuchnia mają balkony, z obu sypialni przepiękny widok na morze i pobliskie wyspy,
z pokoju dziennego i kuchni – widok na góry. Ze względu na swoje położenie apartament LUKA gwarantuje spokojny
wypoczynek osobom lubiącym spędzać czas we własnym gronie.
TERMIN
(ilość noclegów
dowolna)

CENA ZA CAŁY
APARTAMENT/DOBĘ
(dla 4 osób)

CENA ZA CAŁY
APARTAMENT/DOBĘ
(dla 5 osób)

Do 30.06.2012

60 €uro

70 €uro

01.07 – 31.08.2012

70 €uro

80 €uro

Od 01.09.2012

60 €uro

70 €uro

CENA ZAWIERA:

● zakwaterowanie w apartamencie, ● taksę klimatyczną,
● opiekę rezydenta, ● podatek VAT.

● ubezpieczenie NW+KL,

UWAGA: Dla wszystkich obiektów – TERMIN ORAZ ILOŚĆ NOCLEGÓW – DOWOLNE.
Możliwość wykupenia wyżywienia: H
 B – w cenie 15 Euro – cała porcja, 8 Euro – ½ porcji;
obiadokolacji – w cenie 10 Euro – cała porcja, 6 Euro – ½ porcji.

Igrane

Apartamenty Ivan ***

