
Opatija to bez w¹tpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na pó³nocno - wschodnim 
wybrze¿u pó³wyspu Istria, nazywany czêsto "chorwackim Monte Carlo". Œródziemnomorski klimat, czyste i ciep³e wody 
Adriatyku, malownicza linia brzegowa, bujna roœlinnoœæ, przepiêkne i starannie pielêgnowane miejskie parki, eleganckie i 
ciekawe architektonicznie wille, luksusowe hotele, oœrodki wellnes - wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê Opatii.

PO£O¯ENIE 
bezpoœrednio nad morzem, przy s³awnej nadmorskiej promenadzie Lungomare, oko³o 
300 m od centrum Opatiji.
PLA¯A 
betonowa. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia parasoli, le¿aków za dodatkow¹ op³at¹.
WYPOSA¯ENIE
restauracja, bar, baseny (wewnêtrzny i zewnêtrzny), sauna, si³ownia, punkt wymiany 
walut, wypo¿yczalnia samochodów, pralnia chemiczna, ca³odobowa recepcja z sejfem 
hotelowym. Za dodatkow¹ op³at¹: masa¿e, dostêp do internetu (p³atny), stó³ bilardowy. 
Parking hotelowy p³atny.
POKOJE 
Pokoje 2, 3 - osobowe z ³azienkami i TV (lodówka za dodatkow¹ op³at¹). 
Na wyposa¿eniu ³azienki rêczniki i suszarka do w³osów.
WY¯YWIENIE 
2 posi³ki dziennie w restauracji hotelowej: œniadanie i obiadokolacja w formie bufetu, 
kilka ciep³ych dañ do wyboru. Napoje do kolacji (piwo, wino, woda mineralna w cenie 
pobytu).
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w 
dniu dokonania ostatecznej zap³aty+ kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ 
orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  4,20 z³.

       TERMIN                   osoba                dziecko do 11,99 lat                 dziecko do 11,99 lat           osoba od 12 do 16 lat    
                                                         doros³a              w pok. 2-os. z 2  os. dor.         jako 2. os. w pok. 2-os.        dostawka w pok. 2-os.

02.07-11.07.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³
 

09.07-18.07.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

16.07-25.07.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

25.08-03.09.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

01.09-10.09.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

CENA NIE ZAWIERA:

* ubezpieczenia od chorób 
  Przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów 
   rezygnacji z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych
* taksy klimatycznej: 1 EUR / os / doba

CENA ZAWIERA:

* transport komfortowym autokarem 
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym
   z widokiem na ulicê
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* opiekê pilota  
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

UWAGI:

Cena od osoby w pokoju 
2-osobowym z widokiem na ulicê.
Dop³ata za widok na morze: 9 EUR 
/ osoba / doba = 63 EUR za turnus.

1 dzieñ:
Zbiórka: godz. 21.00, ul Ujastek 1.

10 dzieñ:
Powrót do Krakowa w godzinach 
nocnych.

HOTEL ISTRA ***
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