IGRANE

Położone w odległości 15 km od miasta Makarska
IGRANE – to miejsce, które przyciąga turystów
przede wszystkim swoim urokliwym położeniem.
Znaczne oddalenie od głównej magistrali zapewnia
spokojny wypoczynek, a roztaczające się widoki
na Adriatyk i pobliskie wyspy zachwycają podczas
wędrówek licznymi ścieżkami spacerowymi. Jednak
najważniejszy powód, dla którego klienci wracają
kilkakrotnie do Igrane to przede wszystkim niezwykła
rodzinna atmosfera oraz gościnność jego mieszkańców.
W Igrane znajdują się 2 sklepy spożywcze, poczta,
kantory wymiany walut, bankomat oraz kramiki
z pamiątkami. Wzdłuż promenady kawiarenki
i restauracje, gdzie można spróbować specjałów
kuchni dalmatyńskiej. W pobliskim hotelu w każdy
wieczór odbywają się koncerty muzyki na żywo,
na które wstęp dla wszystkich jest bezpłatny,
a w ciągu dnia w tymże hotelu skorzystać
można z wypożyczalni sprzętu pływającego czy
też centrum nurkowego. Igranskie plaże pokryte
są otoczakami i drobnym żwirkiem, a zejście do
kryształowo czystego morza jest łagodne, bezpieczne
nawet dla małych dzieci.

Pensjonat Mihaljević ***
Znajduje się w samym centrum miejscowości w odległości 100 m od plaży. Proponuje zakwaterowanie w 2, 3 i 4-osobowych apartamentach (wszystkie mają lodówkę oraz czajniki, a dodatkowo
cześć apartamentów posiada aneksy kuchenne). Każdy apartament ma również własną łazienkę
z wc oraz balkon. Dodatkowo apartamenty wyposażone są w klimatyzację (dodatkowo płatna,
włączana na życzenie klientów) oraz w wentylatory. W każdym pokoju dostęp do internetu.
Wyżywienie w restauracji Pensjonatu: śniadania – w formie bufetu (wszystkie napoje w cenie),
obiadokolacja: zupa, danie główne (wybór z karty spośród 3 różnych propozycji), sałatki, deser.
Napoje do obiadokolacji (nieobowiązkowe) dodatkowo płatne.
Ilość
noclegów

TERMIN
dojazd autokarem

CENA
dojazd autokarem

TERMIN
dojazd własny

CENA
dojazd własny

10

22.06 – 04.07.2012

260 €uro + 500 PLN

23.06 – 03.07.2012

260 €uro + 200 PLN

10

2.07 – 14.07.2012

260 €uro + 540 PLN

03.07 – 13.07.2012

260 €uro + 240 PLN

10

12.07 – 24.07.2012

260 €uro + 580 PLN

13.07 – 23.07.2012

260 €uro + 280 PLN

10

22.07 – 03.08.2012

260 €uro + 580 PLN

23.07 – 02.08.2012

260 €uro + 280 PLN

10

01.08 – 13.08.2012

260 €uro + 580 PLN

02.08 – 12.08.2012

260 €uro + 280 PLN

10

11.08 – 23.08.2012

260 €uro + 580 PLN

12.08 – 22.08.2012

260 €uro + 280 PLN

9

21.08 – 01.09.2012

240 €uro + 540 PLN

22.08 – 31.08.2012

240 €uro + 240 PLN

9

30.08 – 09.09.2012

240 €uro + 400 PLN

31.08 – 10.09.2012

240 €uro + 150 PLN

ZNIŻKI/ DOPŁATY:

●● dziecko do lat 3, bez świadczeń – pobyt gratis (w przypadku dojazdu autokarem płaci tylko przejazd: 300 zł),
●● dziecko 4-13 lat – zniżka 35%,
●● w przypadku zakwaterowania w jednym apartamencie 2 i więcej dzieci – ceny ustalane będą indywidualnie,
●● pokoje od strony północnej (bez widoku na morze) – zniżka 80 zł/pokój,
●● pokoje z bocznym widokiem na morze – zniżka 40 zł/pokój,
●● obowiązkowa taksa klimatyczna, płatna na miejscu, w wysokości:
1€uro/dzień – osoba dorosła,
0,5 €uro/dzień – dziecko 12-18 lat,
●● klimatyzacja (nieobowiązkowa, włączana na życzenie klienta) – 5 €uro/dziennie/pokój,
●● wypożyczenie telewizora – 5 €uro/dziennie.

CENA ZAWIERA:

●● 10 lub 9 noclegów,
●● wyżywienie HB,
●● ubezpieczenie NW+KL,
●● opiekę rezydenta,
●● podatek VAT.

