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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.
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   3799 5630 2270 3370
25.08   3630 5270 2170 3149
01.09   3499 5070 2099 3030
08.09   3430 4930 2049 2949
15.09   3349 * 1999 *
Dopłata za pok. 1 os. od  400 850
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1649 2249
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2599
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 przy spokojnej zatoce Plitvine, oddalony od cen-
trum o ok. 2,5 km (możliwy dojazd taksówką wodną - cena ok. 
10 HRK/1 strona lub spacerem wzdłuż brzegu ok. 30 min.). 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. Autobus komuni-
kacji miejskiej znajduje się w centrum Vela Luki.
PLAŻA
Hotel usytuowany ok. 100 m od żwirowej plaży, w zatoce Plitvi-
ne. Leżaki - płatne (ok. 50 HRK/komplet: 2 leżaki).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Hotel remontowany na przełomie 2014/2015 r.
Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana restauracja główna, 
sala konferencyjna, basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci (ze 
słodką wodą), taras słoneczny z leżakami i parasolami - bezpłat-
ne, plac zabaw dla dzieci, bilard (dodatkowo płatny). Na terenie 
hotelu znajduje się kantor.
POKOJE
Hotel posiada 125 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-osobo-
wych (możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy) z łazien-
kami i balkonami (z widokiem na morze lub ogród). W pokojach 
znajdują się: TV-sat, telefon, klimatyzacja (centralnie sterowana, 
bezpłatnie), w łazienkach suszarki do włosów. 
Pokoje typu economy mają skromniejsze wyposażenie i nie po-
siadają balkonu.
Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - odpłatnie 
(ok. 5 EUR/dzień).
WYŻYWIENIE
Formuła All Inclusive zawierająca: śniadania (07:00-9:30), lunch 
(12:00-14:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bogate-
go bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne 
w barze All Inclusive (12:00-22:00). Dodatkowo o godz. 17:00 
podawane będą ciastka lub owoce, kawa i herbata.
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych, m.in.: 3 x w ty-
godniu muzyka na żywo na tarasie, gry i zabawy dla dzieci, plac 
zabaw dla dzieci, bilard, dodatkowo w ramach All Inclusive moż-
liwość korzystania bezpłatnie: z kortów tenisowych, rowerów, 
tenisa stołowego oraz boiska do siatkówki.
INTERNET
Kącik internetowy - dodatkowo płatny (ok. 10 HRK/15 min., 
28 HRK/godz.).
KATEGORIA LOKALNA: ***
www.humhotels.hr

Gorąco polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na spokojniejszą lokalizację i ani-
macje na terenie hotelu. Świetna cena w stosunku do standardu oferowanych usług.

dla rodzin

all inclusive

przy plaży

od 1899 PLN

Chorwacja  KORCULA

  VELA LUKA ADRIA BEACH + 


