CHORVÁTSKO
Zájazdy, ktoré ponúkame, nie sú viazané na dopravu. Okrem vlastnej dopravy môžete využiť autobusovú dopravu (je možné zakúpiť aj bez
pobytu), alebo letecké spojenie z Viedne do Zadaru a Splitu.

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA do všetkých nami ponúkaných destinácií si môžete zvoliť individuálnu dopravu.
Nástup na pobyt je väčšinou v sobotu (po 14:00 hod.), ukončenie pobytu tiež v sobotu (do 10:00 hod.). V niektorých ubytovacích zariadeniach sú
možné pobyty aj na ľubovoľný počet nocí (3, 5, 9 a pod.), tak ako je uvedené pri jednotlivých ponukách.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA nie je súčasťou zájazdu, zabezpečujeme ju ako doplnkovú službu (na požiadanie zákazníka) v spolupráci s
inými CK.
Presné miesto nástupu a čas odchodu autobusu sa dozviete v pokynoch pred odchodom na zájazd. Upozorňujeme na možný prestup pri zvozoch do
iného autobusu v Bratislave alebo v inom meste, resp. na určenom mieste v zahraničí. Zvozy môžu byť autobusom, mikrobusom, osob. autom.
Trasa po území SR nemusí vždy viesť najkratším smerom, vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam môže dôjsť k predĺženiu času prepravy. V
prípade nedostatočného počtu cestujúcich môže byť doprava v okrajových termínoch zrušená. Nakoľko ide o kyvadlovú dopravu, klienti vystupujú z
autobusu v jednotlivých letoviskách po trase (v blízkosti konkrétneho hotela alebo partnerskej cestovnej kancelárie).
Vybavenie autobusov: klimatizované autobusy (v niektorých je WC), prípadne mikrobusy.
Uvedené ceny platia pre dopravu do nižšie uvedených stredísk, zabezpečovanú v spolupráci s našimi zmluvnými cestovnými kanceláriami.
V prípade vypredania kapacity autobusu zabezpečíme dopravu do uvedených miest s ďalšími zmluvnými partnermi – ceny môžu byť vyššie od cien
uvedených v tabuľke.

ISTRIA
LUX BUS
Klimatizovaný

Umag,
Poreč,
Rovinj

Pula,
Medulin,
Rabac

KVARNER
Crikvenica

DALMÁCIA
SEVERNÁ
STREDNÁ
Sv.Filip i Jakov,
Split, Omiš,
Biograd, Vodice,
Makarska,
Trogir *
Tučepi
12.6.-04.9.
12.6.-04.9.
21.6.-13.9.
21.6.-13.9.

Termíny dopravy – ODCHODY zo SR (piatok)
12.6.-18.9.
12.6.-04.9.
Termíny dopravy – PRÍCHODY do SR (nedeľa)
21.6.-20.9.
21.6.-13.9.
94 €
99 €
99 €
105 €
Obojsmerný lístok
60 €
99 €
99 €
105 €
Dieťa do 15 rokov
60 €
75 €
75 €
85 €
Jednosmerný lístok
–
30 €
30 €
20 €
Príplatok za 2-týžd. turnus
15 €
15 €
15 €
15 €
Príplatok za dopravu bez pobytu
10 €
–
–
8€
Miestenka – obojsmerná
* Príplatok za lokálny transfer od magistrály do súkrom. apartmánov: 20 – 25 €/auto/obojsmerne

115 €
115 €
95 €
20 €
15 €
8€

Príplatky (orientačne) za nástupné miesta – zvozové autobusy / prestup v BA: smer – ISTRIA, KVARNER
Nástupné miesto
Príplatok
16 €
Lipt. Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Pov.Bystrica, Púchov
16 €
B.Bystrica, Zvolen
14 €
Trenčín, Nové Mesto n/V., Prievidza, Žiar n/Hronom
11 €
Partizánske, Piešťany, Topoľčany, N.Zámky, Levice, Komárno
6€
Nitra, Sereď, Dunaj. Streda, Trnava
bez príplatku
Bratislava
Príplatky (orientačne) za nástupné miesta – zvozové autobusy / východná trasa: smer – ISTRIA, KVARNER *
Nástupné miesto
Príplatok
14 €
Levoča, Poprad, Spiš.N.Ves
14 €
Humenné, Michalovce, Vranov n/Topľou
Košice, Prešov
bez príplatku
* Priama trasa z uvedenývh nástupných miest je plánovaná v období 19.6. - 21.8.
Príplatky (orientačne) za nástupné miesta: SEVERNÁ a STREDNÁ DALMÁCIA
Nástupné miesto
Príplatok
15 €
Lipt. Mikuláš, Ružomberok, Martin, B. Bystrica, Zvolen, Žiar n/Hronom
11 €
Stred SK: Žilina, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica n/Váhom
8€
Prievidza, Bánovce n/Bebravou
8€
Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Nitra, Piešťany, Trnava
Západ SK:
Bratislava
bez príplatku
Trasa: Slovensko – Maďarsko – Chorvátsko. Na Istriu môže byť trasa cez Rakúsko a Slovinsko.
Odchod autobusov zo Slovenska: piatok (na poludnie / večer). Príchod do pobytového miesta: sobota (v ranných hodinách)
Odchod autobusov z pobyt. miesta: sobota (večer).
Návrat späť na Slovensko: nedeľa (dopoludnia / popoludní).
Maximálna hmotnosť batožiny: 20 kg/osoba + príručná batožina 5 kg. Bicykle, surfy a domáce zvieratá sú z dopravy vylúčené.
Príplatky: návrat z pobytu o 3 a viac týždňov = 2x cena jednosmerného lístka.
Upozornenie: dieťa do 2 r. musí mať vlastné sedadlo, tzn. platí plnú sumu autobusovej dopravy.
Pri pobyte v súkrom. apartmánoch autobus privezie klientov do partnerskej agentúry, prípadne k blízkemu hotelu. Odvoz do apartmánov môžeme
zabezpečiť lokálnym transferom (platba na mieste)

ZMENA NÁSTUPNÝCH MIEST A TRASY JE ORGANIZÁTOROM VYHRADENÁ
Uvedené nástupné miesta môžu byť zrušené v prípade, ak nebude dosiahnutý stanovený minimálny počet osôb.
Uvedené príplatky za nástupné miesta sú orientačné, môžu sa meniť.

LETECKÁ DOPRAVA v prípade záujmu vám sprostredkujeme predaj letenky a zabezpečíme transfery z letiska do ubytovacieho
zariadenia. Bližšie info v CK.

