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KOD IMPREZY: CSO
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

TERMIN Cena katalogowa W promocji już od
 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.
28.04   3130 4399 1870 2630
05.05   2920 4199 1749 2499
12.05   2999 4270 1799 2549
19.05   2999 4299 1799 2570
26.05   2999 4299 1799 2570
02.06   3070 4470 1830 2670
09.06   3199 4599 1899 2749
16.06   3230 4849 1930 2899
23.06   3430 5199 2049 3099
30.06   3720 5520 2220 3299
07.07   3720 5520 2220 3299
14.07   3720 5570 2220 3330
21.07   3770 5630 2249 3370
28.07   3770 5699 2249 3399
04.08   3849 5770 2299 3449
11.08   3849 5720 2299 3420
18.08   3849 5630 2299 3370
25.08   3630 5270 2170 3149
01.09   3499 5070 2099 3030
08.09   3430 4930 2049 2949
15.09   3349 4699 1999 2799
22.09   3099 * 1849 *
Dopłata za pok. 1 os. od  471 960
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1530 2070
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2370
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji w promocji gratis 
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność 
miejsc w cenach promocyjnych może być ograniczona.
Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych 
miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dostępne w punktach 
sprzedaży lub na R.pl

POŁOŻENIE
Hotel położony na Wyspie Korcula, w miejscowości Vela Luka. 
Vela Luka, to bardzo klimatyczne, dalmatyńskie miasteczko z im-
ponujacą promenadą, która ciągnie się wzdłuż zatoki. Dokładnie 
po przeciwległej stronie tej zatoki znajduje sie hotel Posejdon 
(ok. 200 m w linii prostej, można przepłynąć niedrogim, miej-
scowym stateczkiem lub pieszo 1-2 km). Posejdon usytuowany 
jest w pierwszej linii brzegowej, w pobliży biegną liczne tarasy 
wypoczynkowe. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. 
PLAŻA
Bezpośrednio przed hotelem znajduje się kamienisto-żwirowa 
plaża. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (40 HRK/
komplet: 2 leżaki + parasol).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Recepcja 24 - godz.z lobby, klimatyzowana restauracja główna 
serwująca dania kuchni datmatyńskiej i międzynarodowej, nowy 
basen wewnętrzny ze słodką wodą, bar przy plaży i aperitiv bar 
wewnątrz hotelu, taras słoneczny z wygodnymi meblami ratta-
nowymi, gdzie w sezonie organizowane są wieczory taneczne. 
Obok hotelu doskonale funkcjonuje disco bar w stylu kubańskim. 
POKOJE
Hotel posiada 148 nowocześnie urządzonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy) z balkona-
mi. Do wyboru: pokoje standardowe - z widokiem na ogród lub 
z widokiem na morze, z łazienkami (prysznic, wc, suszarka do 
włosów). W pokojach znajdują się: TV-sat, plazma, telefon, klima-
tyzacja (centralnie sterowana, bezpłatna). W niektórych terminach 
dostępne również pokoje economy, wystrój pokoi podobny jak 
standard z widokiem na ogród, ale bez balkonu. Istnieje możliwość 
wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - odpłatnie (ok. 5 EUR/dzień).
WYŻYWIENIE
All Inclusive light: śniadania (07:00-10:00) w formie bufetu, 
lunch (12:30-14:00) w formie bufetu i kolacje (19:00-21:00) 
w formie bufetu. Podczas lunchu i kolacji serwowane są bez 
ograniczeń napoje bezalkoholowe: soki, coca-cola, tonic, woda 
oraz alkoholowe: lokalne piwo i wino. O godz. 17:00 podawane 
są słodycze i drobne przekąski oraz woda.
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Na plaży znajduje się centrum nurkowe, wypożyczalnia łódek, 
skuterów i rowerów (dodatkowo płatne). Istnieje możliwość bez-
płatnego korzystania z kortów tenisowych znajdujacych się przy 
hotelu Adria Beach (1,3 km). W sezonie (lipiec sierpień) hotel 
prowadzi animacje sportowe oraz organizuje muzykę na żywo 
(2-3 x w tygodniu). 
INTERNET
Przy recepcji kącik internetowy - bezpłatny, w pokojach internet 
Wi-Fi - za dopłatą.
KATEGORIA LOKALNA: ***

Gorąco polecamy! Hotel po kompleksowej przebudowie, nowoczesne, schludne pokoje, nowy 
basen, ciekawie zaaranżowane miejsca wypoczynkowe nad samym morzem. Świetne miejsce 
wypadowe na pobliskie, dziewicze wyspy, polecamy przeprawę na Proizd. Hit sezonu 2015! 

light all inclusive

przy plaży

od 1749 PLN

KORCULA  Chorwacja

 VELA LUKA  POSEJDON 


