TROGIR

Położony na Riwierze Kasztelanskiej Trogir to cud
architektoniczny, to miasto-muzeum, tworzące niesamowity
klimat. Katedra sv. Lovra, kaplica bl. Ivana Ursini z jego
sarkofgiem oraz 47-metrową dzwonnicą, średniowieczny
kościół Św. Barbary, pałac Čipiko, Klasztor Dominikanów
– to zabytki, które na pewno warto zobaczyć.
Warto pospacerować urokliwymi, wąskimi uliczkami
Trogiru, poczuć jego atmosferę i podziwiać wspaniałą
śródziemnomorską roślinność, którą jest otoczony.

W samym sercu trogirskiej starówki położony jest hotel RUŽICA***. Wyremontowany w 2009 roku, posiada 12 miejsc
noclegowych w nowocześnie urządzonych 2-osobowych pokojach. Każdy pokój posiada własną łazienkę z wc, telewizor
oraz klimatyzację. Do dyspozycji gości również taras na dachu hotelu, skąd wspaniały widok na całe miasto i morze.
W ciągu 3 minut można dojść do portu, z którego co 20 minut kursuje stateczek dowożący turystów na najbliższą plaże.
Hotelik jest dobrą propozycją dla osób lubiących niezorganizowaną formę wypoczynku.
TERMIN

CENA
za pokój 2-osobowy/dobę

Do 30.06.2012

55 €uro

01.07 – 31.08.2012

60 €uro

Od 01.09.2012

55 €uro

CENA ZAWIERA:

● zakwaterowanie w hotelu,
● ubezpieczenie NW + KL,

● taksę klimatyczną,
● podatek VAT.

Z tętniącego w sezonie życiem Trogiru jest tylko 1,5 km do naszych apartamentów, położonych na wyspie Čiovo w dzielnicy Okrug Gornji. Apartamenty znajdują się w prywatnych budynkach.
Apartamenty A4 składają się z dwóch 2-osobowych sypialni, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, balkonu. Posiadają
klimatyzację. Odległość od najbliższej plaży – 150 m. W pobliżu sklepy spożywcze, kafejki, restauracje. Do dyspozycji
gości ogród z grillem i parkingiem.
Apartament A3 składa się z 2-osobowej sypialni oraz kuchni z dodatkowym miejscem do spania jak również łazienki
z wc i balkonu. Do plaży ok 150 m, w pobliżu również punkty gastronomiczne, sklepy spożywcze.
TERMIN
(dowolna ilość noclegów)

APARTAMENT A4 ***
cena za apartament/ dobę

APARTAMENT A3 ***
cena za apartament/dobę

Do 30.06.2012

65 €uro

55 €uro

01.07 – 31.08.2012

75 €uro

60 €uro

Od 01.09.2012

65 €uro

55 €uro

CENA ZAWIERA:

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

