
S PRIMORSKIM VALOM IN RELAXOM NA KORČULO
OTROK
do 12. leta
BREZPLAČNO
V SOBI Z DVEMA ODRASLIMA. PLAČATA PAVŠAL ZA 
PREVOZ. Glej popuste in doplačila.

LOKACIJA: v mirnem okolju zaliva Plitvine, 2500 m od centra mesta 
Vela Luka.
PLAŽA: 10 m, prodnata, delno betonirana plaža, možnost najema 
ležalnikov in senčnikov proti doplačilu.
BAZEN: zunanji s sladko vodo (temperatura do 28°C) v velikosti 120 
m2, senčniki in ležalniki do zasedbe mest.
STORITEV: ALL INCLUSIVE (samopostrežni zajtrk, samopo-
strežno kosilo in samopostrežno večerjo s solatnim bifejem, * 
pijačo pri obrokih ( brezalkoholne pijače, lokalno pivo, lokalno 
vino), * uporabo zunanjega bazena *pijačo v baru od 10.30 do 
22.30 (brezalkoholne pijače, vino, pivo, domače žgane pijače).
KLIMATIZIRANO: skupni prostori in sobe.
INTERNET: Wi-Fi v sobah in internetni kotiček na recepciji proti 
doplačilu.
PARKIRIŠČE: brezplačno.
OSTALO: restavracija, aperitiv bar, menjalnica, namizni tenis, 2 teniški 
igrišči, igrišče za odbojko na pesku, otroško igrišče. Trikrat tedensko živa 
glasba na terasi.
TRAJEKTNA POVEZAVA: Orebić/Dominče, 20 minut. 

hotel ADRIA 3*

7 x ALL INCLUSIVE + AVTOBUSNI PREVOZ + + 2 IZLETA + ZABAVNO GLASBENI PROGRAM

TERMIN: 22. 6. - 29. 6. 2017

•	7 x ALL INCLUSIVE v	sobi	1/2	TWC	P	T	SAT	TV	KL	
(glej	opis	hotela)

• prevoz z avtobusom turistične kategorije	(hd,	klima,	
WC,	video)

• pozdravno pijačo
• organizacijo in izvedbo programa » SKUPNE 

POČITNICE S PRIMORSKIM VALOM IN RELAXOM 
» - ekipa RELAX TURIZEM in radija PRIMORSKI 
VAL

• izlet z ladjo na otok PROIZD in »fish piknik«
•		voden ogled mesta Vela Luka
• plesna glasba vsak vecer
• majico	
• predstavnika
• organizacijo	in	izvedbo	programa

Paketna cena 399 € vključuje:

ORGANIZIRAN 
PREVOZ

OTOK PROIZD

HOTEL ADRIA

ZABAVNO GLASBENI 
PROGRAM

POPUSTI: Otrok	12.	leta	na	dodatnem	ležišču	BREZPLAČNO.	Otrok	
do	6.	leta	na	osnovnem	ležišču	BREZPLAČNO.	Otrok	od	6.	do	12.	leta	
na	osnovnem	ležišču	30%.
DOPLAČILA:	za	TT	1,10	EUR	na	dan	za	odrasle,	za	otroke	od	12.	do	
18.	leta	0,55	EUR	na	dan.	Za	sobo	1/2	TWC	BP	T	SAT	TV	KL	20	eur.		
Za	sobo	1/2	TWC	BM	T	SAT	TV	KL	40	eur.	Za	otroško	posteljico	5	
EUR	na	dan.	Za	enoposteljno	sobo	5	EUR	na	dan.	Za	bivanje	krajše	
od	minimalnega	 števila	 nočitev	 35%.	 Za	 posredovanje	 15	 EUR	 na	
prijavnico	(voucher).

2 IZLETA

že za  399 eur

VELA LUKA

HOTEL ADRIA - PLAŽA

FISH PIKNIK HOTEL ADRIA - POGLED Z BALKONA

HOTEL ADRIA


