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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.
16.06   3430 5049 2049 3020
23.06   3470 5199 2070 3099
30.06   3630 5349 2170 3199
07.07   3630 5349 2170 3199
14.07   3630 5349 2170 3199
21.07   3630 5349 2170 3199
28.07   3630 5349 2170 3199
04.08   3699 5399 2199 3230
11.08   3699 5399 2199 3230
18.08   3699 5399 2199 3230
25.08   3549 5230 2120 3130
01.09   3549 * 2120 *
Dopłata za pok. 1 os. od  481 971
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1749 2449
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2830
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 jest w otoczeniu lasu piniowego. Obiekt znaj-
duje się na obrzeżach Orebića, który jest oddalony o ok. 4 km 
(możliwy dojazd taksówką ok. 9 EUR/1strona), w miejscowości 
Kućište. Promenadą wzdłuż plaży można dostać się do kilku 
barów i restauracji oddalonych o ok. 500 m, do najbliższego 
minimarketu ok. 400 m. W Orebiću znajduje się przystań promo-
wa, skąd w sezonie odpływają liczne promy na wyspę Korcula 
(rejs trwa ok. 15 min., cena ok. 2 EUR/os.). Transfer z lotniska 
w Dubrovniku do hotelu trwa ok. 3 godz. W odległości ok. 100 m 
od hotelu znajduje się przystanek autobusowy.
PLAŻA
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy pięknej, drobno żwirowej 
plaży. Brak serwisu plażowego.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja główna, sejf 
(bezpłatny, 07:00-22:00), sklep oraz duży ogród. Na terenie ho-
telu kantor. Obiekt akceptuje karty kredytowe.
POKOJE
Hotel posiada 333 pokoje. Zostały odświeżone (łazienki po 
remoncie) w 2011 r. Pokoje 2-osobowe (możliwość dostawki 
w formie rozkładanego łóżka) z łazienkami.
WYŻYWIENIE
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunch (12:00-14:00),ciast-
ka i herbata (16:00-17:00), kolacje (19:00-21:00) w formie bu-
fetu, lokalne napoje, podawane w restauracji: piwo, wino i soki 
(12:00-23:00).
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Przy plaży znajdują się 2 bary, gdzie 2 x w tygodniu organizowa-
ne są wieczory z muzyką na żywo. W pobliżu istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętów wodnych (dodatkowo płatne). Ze wzglę-
du na położenie jest to jedno z lepszych miejsc do uprawiania 
windsurfingu.
INTERNET
Na terenie całego hotelu oraz w pokojach internet Wi-Fi - dodat-
kowo płatny (ok. 20 HRK/30 min., 200 HRK/1dzień).
KATEGORIA LOKALNA: **
www.club-adriatic.hr

Obiekt posiada pokoje o bardzo podstawowym wyposażeniu. Niewątpliwym atutem jest duża, 
szeroka plaża i rozległe tereny zielone wokół hotelu. Godnym uwagi jest popularna formuła All 
Inclusive w bardzo atrakcyjnej cenie.

dla rodzin

all inclusive

przy plaży

od 2049 PLN
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