Z RADIEM CELJE IN RELAXOM V ZADAR
7 x ALL INCLUSIVE + AVTOBUSNI PREVOZ + ANIMACIJSKI PROGRAM + IZLET NA KORNATE in RIBJI PIKNIK

GRE ZA RAZŠIRJEN
RELAXOV RIZIKO
ODPOVEDI, PRI KATEREM
SI Z DOPLAČILOM 5%
POGODBENE VREDNOSTI
ZAGOTOVITE BREZSKRBNO
REZERVACIJO POČITNIC, KAR
POMENI:
• BREPLAČNA ODPOVED
pogodbe, v kolikor bo za prehod meje obvezen plačljiv
PCR test, vi pa ga ne bi želeli opravljati
• BREZPLAČNO ODPOVED pogodbe v primeru višje sile
• BREZPLAČNO ODPOVED v primeru pozitivnega COVID
testa
• BREZPLAČNO spremembo počitnic v primeru
pozitivnega COVID testa
V primeru odpovedi na podlagi uveljavljanja rizika odpovedi,
vam zagotavljamo vrnitev celotnega vplačanega zneska na
TRR najkasneje v roku 15 dni od odpovedi potovanja/počitnic.
Več podrobnosti o garanciji lahko preberete v naših splošnih
pogojih.
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HOTEL DONAT

ANIMACIJA

Paketna cena 479 € vključuje:

• prevoz z avtobusom turistične
kategorije z vključenimi cestninami (hd, klima,
WC, video)
• pijačo dobrodošlice
• 7 x ALL INCLUSIVE v hotelu DONAT 3* (soba 1/2
TWC T SAT TV S KL)
• izlet z ladjo na Kornate (predvidoma med
10.00 do 16.00 uro) in fish piknik
• večerni izlet z ladjo do centra Zadra
(predvidoma med 19.30 in 23.00 uro)
• vsak večer živo glasbo
• ekipa RADIO CELJE
• majico
• predstavnika
• organizacijo in izvedbo programa »SKUPNE
POČITNICE Z RADIEM CELJE IN RELAX-om«

POPUSTI: Otrok do 6 leta brezplačno (plača pavšal za prevoz
40 eur). Odrasla oseba na dodatnem ležišču 20%.
DOPLAČILA: za sobo TWC B T SAT TV S KL 20 eur na osebo.
Za single use 70%. Turistična taksa 1,40 eur po odrasli osebi
na dan, za otroke od 12. do 18. leta 0,70 eur po otroku na dan.
Za posredovanje 18 eur na prijavnico (voucher). Za zavarovanje
odpovedi potovanja (riziko odpovedi) doplačilo 5% na paketno
ceno.

Pogoj za izvedbo počitnic min. 80 prijavljenih oseb.

479 eur
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hotel DONAT 3*

LOKACIJA: naselje Borik, 4 km od Zadra.
PLAŽA: 50 - 150 m, peščena, prodnata, skalnata.
BAZEN: zunanji bazen s sladko vodo (temperatura do 26 stopinj), v
velikosti 200 m2.
STORITEV: ALL INCLUSIVE: samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežna večerja s solatnim bifejem z
vključeno pijačo pri obrokih * domače alkoholne pijače (6 vrst
žganih pijač, pivo, namizno vino) in brezalkoholne pijače (sokovi, čaj, kava, voda) od 10.00 do 22.00 ure v ALL INCLUSIVE
baru * dnevni in večerni animacijski program * varstvo otrok
od 3. leta dalje in animacija za otroke od 10.00 do 18.00 (razen ob sobotah).
KLIMATIZIRANO: da.
INTERNET: proti doplačilu na recepciji in v sobah.
PARKIRIŠČE: brezplačno.
OSTALO: dve zgradbi, restavracija, aperitiv bar, konferenčna dvorana, odbojka, namizni tenis, badminton, tenis, šola potapljanja in vodni
športi.
OPOMBE: hotel sestavljata dve zgradbi, ki sta med seboj oddaljeni
50 m, restavracija je skupna. V SOBAH 1/2+2 LAHKO BIVATA TUDI
SAMO 2 oz. 3 OSEBE. Sobe 1/1 so manjše.

samo

KORNATI

