CHORVATSKO 2022

POREČ
Resort Bijela Uvala
www.majaktravel.cz

Vážení klienti, milí přátelé!
Dovolte, abychom Vám poděkovali za dosavadní přízeň, kterou jste nám projevili v minulých sezónách. Jen díky Vám
můžeme vkročit do dalšího roku a nabídnout náš informační katalog na léto 2022. Stěžejním produktem CK MAJÁK LIGHT,
s.r.o. je čtyřhvězdičkový kemp Bijela Uvala**** v Poreči na Istrijském poloostrově, kde vlastníme plně vybavené
klimatizované mobilní domy s vlastním sociálním zařízením a zastřešenou dřevěnou terasou. Kompletní informace
naleznete na našich webových stránkách www.majaktravel.cz, kde si můžete svůj pobyt předběžně rezervovat online
nebo Vám osobně či telefonicky rádi zodpovíme jakékoliv dotazy. Věříme, že Vám zajistíme krásnou a pohodovou
dovolenou se skvělými zážitky.
Těší se na Vás kolektiv CK MAJÁK LIGHT, s.r.o.

POREČ, CHORVATSKO
Nejnavštěvovanější rekreační oblast Porečské riviéry se nachází na západním pobřeží poloostrova
Istrie. Středisko je známé díky krásné okolní přírodě, bohaté historii, členitému pobřeží a snadnou
dosažitelností (z Brna cca 650 km). Široká možnost ubytovacích kapacit, sportovní zázemí a
množství zábavy jsou pro návštěvníky vždy připraveny. Nejvýznamnější
památkou je Eufraziova bazilika z 6. století, zapsána na
seznamu kulturních památek UNESCO.

Resort Bijela Uvala****
Čtyřhvězdičkový kemp Bijela Uvala**** je jeden z nejluxusnějších kempů Evropy a je součástí "Porečské riviéry",
nejvyhledávanější oblasti Jadranského pobřeží. Každoročně je tento kemp oceňován Evropskou asociací jako jeden
z nejlepších. Maximálně možná bezpečnost, kvalita, vybavení a čistota kempu je skutečně mimořádná. Leží přímo
v centru Zelene Laguny, přibližně 5 km jižně od města Poreč.
Kemp Bijela Uvala má nádherně upravené pláže, moře je křišťálově čisté a bezpečné. Teplota vody již v červnu
dosahuje 20° C. V letních měsících až 27° C. Pláže jsou oblázkové, štěrkové s oblázky nebo s upravenými kamennými
platy, vybavené sprchami s pitnou vodou a kiosky. Koupání je vhodné i pro malé děti. Jsou vzdálené cca 300 m od
mobilních domků. Tyto pláže jsou za kvalitu a čistotu oceněny několik let po sobě Modrou vlajkou (ocenění čistoty
pláží). Část pláže je vyhrazena nudistům.
Kromě koupání v moři jsou zde zdarma i 4 bazénové komplexy, které jsou součástí kempu.
V komplexu si můžete vybírat z velkého množství aktivit: tenis, volejbal, ping-pong, minigolf, půjčovna člunů, šlapadel,
jízdních kol, vodní lyžování, skútry, výlety na kole po místních cyklostezkách, trasy pro in-line brusle. Je také možné
využít animátorský tým, který zajišťuje zábavu a sportovní vyžití v kempu - různé turnaje, 2x denně aquaerobic atd.

COMFORT
Mobilní domy typu COMFORT mají dvě ložnice, každá pro 2 osoby. V denní místnosti s jídelním stolem a židlemi lze
přidat přistýlku a kapacitu zvýšit na 5 osob. Dále se zde nachází plně vybavená kuchyň s varnou deskou, odsavačem,
mikrovlnkou, chladničkou, koupelna se sprchovým koutem a WC.
Součástí domu je zastřešená prostorná terasa 2,5 x 7,5 m, kde jsou lehátka a zahradní nábytek, včetně grilu.
Všechny dveře včetně vstupních jsou zasouvací, domky jsou proto velice prostorné. Jsou vybaveny kvalitní klimatizací
a topením a celkový komfort zajistí i TV - SAT s českými programy.

Termín

1.5.-31.5.

1.6.-30.6.

1.7.-31.8.

1.9.-15.9.

16.9.-30.9.

Domek

18.990 Kč

27.990 Kč

34.990 Kč

27.990 Kč

18.990 Kč

CENA ZAHRNUJE

CENA NEZAHRNUJE

ubytování za celý mobilní dům na 7 nocí
„ používání bazénů
„ spotřebu vody a elektrické energie
„ služby stálého delegáta CK MAJÁK LIGHT
„ povinné pojištění proti úpadku CK
„ wi-ﬁ připojení, klimatizace, TV - SAT
„ parkovné
„ povinný registrační poplatek

povinný závěrečný úklid 350 Kč/mobilní dům
„ pobytová taxa dospělý 40 Kč/os./noc
„ pobytová taxa dítě 12-18 let 20 Kč/os./noc
„ stravování a doprava (viz. poslední strana)
„ ložní prádlo (sada 250 Kč)
„ pes 200 Kč/noc
„ vratná kauce za mobilní dům 3.000 Kč
„ cestovní pojištění včetně storna (viz. poslední strana)

„

„

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně, večeře - polévka s pečivem, hlavní jídlo,
salát/ovoce). Chutná chorvatská jídla s čerstvou zeleninou/ovocem
zajištěná chorvatskou cateringovou ﬁrmou, vydávanou v krabičkách.
„

polopenze pro dospělého 2.190 Kč/osoba/týden

„

polopenze pro dítě do 12 let 1.590 Kč/osoba/týden

DOPRAVA
„

autobusem (z Přerova, Olomouce, Vyškova, Brna) od 2.050 Kč/os.

„

vlastní - trasa: Brno, Mikulov, Vídeň, Graz, Maribor, Ljubljana, Terst,
Koper, Poreč (vzdálenost Brno - Poreč 650 km)

MOŽNOSTI AKTIVNÍHO VYŽITÍ
ZDARMA - aerobik, relaxační cvičení, animační program,
několik hřišť na plážový volejbal, fotbalové hřiště, 4 bazény
se sladkou vodou, velmi dobře vybavená dětská hřiště
„ cyklostezky pro kola a kolečkové brusle, k zapůjčení 20 kol, 5 paddleboardů, kajaky na moře, stolní tenis (pálky a míčky k dispozici)
„ tenisové kurty, tobogány, minigolf, vodní skútry, vodní atrakce
(např. vodní lyžování), výlety lodí
„ stinné prostory pro cvičení všeho druhu
„ aquapark s 11-ti tobogány, bazénem... (vzdálenost cca 1 km
od kempu Bijela Uvala - www.aquacolors.eu)
„ restaurace, obchody
„

SLEVY PRO JEDNOTLIVÉ ZÁJEZDY
„

Sleva za včasný nákup do 28. 2. 2022 -15%, do 31. 3. 2022 -10%
Počítáno ze základní ceny ubytování, platí při úhradě zálohy 50%.

„

Věrnostní sleva 5% ze základní ceny ubytování
Pro stálé zákazníky využívajících služeb CK MAJÁK LIGHT, s.r.o.
v minulých 3 letech (2021, 2020, 2019) a kteří měli pobyt v kempu
Bijela Uvala nebo Zelena Laguna. První se odečte sleva věrností
a poté časová. Věrnostní sleva neplatí na dopravu, pojištění
a doprovodné služby.

„

Skupinové slevy pro 25 osob a více
• zvýhodněná cena dopravy, ubytování i stravy
• za každých 10 platících osob 1 místo zcela ZDARMA
• česky hovořící delegát

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Není zahrnuto v ceně zájezdu. V případě zájmu zprostředkujeme
komplexní cestovní pojištění s Union pojišťovnou (pojištění
léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby v zahraničí, pojištění
zavazadel, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění
zrušení objednaných služeb a pojištění nákladů na technickou
pomoc při záchranné akci).

MAJÁK LIGHT, s.r.o. má pro rok 2022 sjednáno povinné
zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK s Union
pojišťovnou a je vždy zahrnuto v ceně zájezdu.

MAJÁK LIGHT, s.r.o.
Olomoucká 612/34
783 35 Horka nad Moravou
tel.: 777 686 068
e-mail: info@majaktravel.cz

www.majaktravel.cz

