
Dovolená s PIŇAKOLÁDOU v destinaci GRADAC na Makarské riviréře.
NOVINKA - UBYTOVÁNÍ V HOTELU GRADAC S BAZÉNEM
Cena zájezdu zahrnuje 4 taneční večery s PIŇAKOLÁDOU

      v hotelu SUNCE 
      

+420 603 198 340
+420 603 198 333

info@dianagroup.cz

Více informací naleznete na dianagroup.cz
DIANA GROUP-TOUR s . r .o . ,  Kap i tana  Jaroše  633,  513 01 Semi ly ,  IČ :  62064592 

Te l .  +420 603198340,   +420 603 198 333,  
e-mai l :  tour@dianagroup.cz ,  www.d ianagroup.cz

 



Hotel Gradac byl kompletně zrekonstruován v roce 2016 

Hotel Gradac je cca 150 metrů od jedné z nejdelších pláží na pobřeží
Jaderského moře., má k dipozici nový bazén, lehátka a terasu.

Hotel má dvoulůžkové pokoje se sprchou, satelitní TV, klimatizací  

Strava - Snídaně a večeře formou bufetu. 

Internetové Wi-Fi je k dispozici zdarma

Letovisko Gradac láká turisty hlavně díky své skvělé poloze 

      a nachází se v jižní části půvabného městečka Gradac 
      na Makarské riviéře.

      a možností 1 přistýlky pro dítě nebo dospělou osobu. 
      Pokoje jsou bez balkonu s možností využití terasy u baz´énu,
      nebo s balkón 

      s oblázkovou pláží a příjemnými procházkami podél moře  
      s možností posezení v kavárnách, restauracích a návštěvou obchůdků.
      Gradac nabízí obdivuhodné výhledy na ostrov Hvar a poloostrov
      Pelješac. Možnost pořádání výletů na okolní ostrovy, Dubrovníku, Mostaru
      nebo Medjugorje.

CENA ZA OSOBU NA TÝDEN

2+0

10.9 - 17.9.2022 6 990 Kč

POLOPENZE

Vila Diana se nachází 90m od pláže, 100 m od hotelu Gradac, 

Apartmány jsou moderně zařízené, SAT TV, vybavené kuchyňským koutem, 

Apartmán A4 LUX a studio S2 mají prostorné balkony směrem k moři.
Apartmán A3+1 má příjemné posezení na terase
A4 LUX – 2 oddělené ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem a
lednicí, 2 koupelny s WC a možnost rozkládacího gauče pro 1 dospělou
osobu nebo pro 2 děti.

Soukromé parkoviště, gril.

Strava - možnost dokoupení polopenze v hotelu SUNCE

      50m od hotelu Sunce.

      myčkou, lednicí, sprchou, WC, pračka a Wi-Fi.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování systémem FORTUNA,  7x polopenze (v hotelu Gradac), 

Fakultativní příplatky:  doprava (2990,-Kč/osoba, místenka 250,-Kč/osoba), 
 Možnost dokoupení popolenze v hotelu Sunce (vila Diana) 490 Kč/ osoba /den.

Po zaslání vyplněné rezervace z našich webových stránek nebo vyplněné smlouvy zašleme potvrzenou smlouvu

     Povinné smluvní pojištění CK dle zákona č. 159/99 Sb., Služby delegáta, parkování, pobytovou taxu.               

     s vyčíslenou 50% zálohou. 

STUDIOBEZ STRAVY

10.9 - 17.9.2022

CENA ZA OSOBU NA TÝDEN

S2 APT 3+1 A4 LUX
APARTMÁN

3 600 3 500 3 400

APARTMÁN

2+0 B
7 290 Kč


