
Chorwacja 2018 

Riwiera Makarska - Drvenik

Riwiera Makarska to miejsce, z którego Chorwacja słynie. Właśnie tam,
w południowej części Riwiery Makarskiej znajdziemy urocze miasteczko
turystyczne o nazwie Drvenik., które jest idealnym miejscem na wakacje.
Drvenik  ulokowany  pomiędzy  dwoma  zatokami,  Donje  Vala  i  Gornaja
Vala,  w  otoczeniu  szczytów  masywu  Biokovo,  gwarantuje  turystom
możliwość spędzenia urlopu w niezwykle przyjemny sposób.  Przepiękne
leśne  zatoki  ze  źródełkami  pitnej  wody  i żwirowo-skaliste  plaże
dodają Drvenikowi szczególnego uroku. W Drveniku znajduje się promowa
przystań do Sućuraj na wyspie Hvar i do Trpanj (półwysep Pelješac). To
miejsce jest doskonałym wyborem na spokojne wakacje. 

Opis Villi:  Villa znajduje się 50 m od plaży. Łącznie w obiekcie znajdują
się 22 apartamenty z czego 11 ma własny aneks kuchenny a 11 apartamentów ma dostęp do mini aneksu
kuchennego na korytarzu. Na jeden aneks przypadają 4 apartamenty, w apartamentach są lodówki, aneks
służy ewentualnie do zaparzenia kawy, herbaty itp. Łóżek podstawowych jest 44 lub 46, a maksymalny
ilość miejsc noclegowych 57.

Opis  pokoi:  Wszystkie  apartamenty  są  wyposażone  w  wc,  TV,  lodówkę,  ręczniki,  balkon  oraz
klimatyzację (dodatkowo płatna 5 euro/ dobę). Wszystkie łóżka podstawowe są takie same i są to łóżka
małżeńskie trzecie łóżko to tapczan jednoosobowy. Pokoje są codziennie sprzątane i ręczniki codziennie
wymieniane. 

Udogodnienia:  Na terenie całego obiektu goście  mają  dostęp do bezpłatnego wi-fi.  Na parterze  villi
znajduje się pomieszczenie restauracyjne do dyspozycji gości (mogą spożywać własne napoje, spędzać
czas wolny wg życzeń)

Cennik dla grup zorganizowanych (min. 42 osób płacących)

Dzieci do 1,99 lat GRATIS

Nr 
turnusu Termin ( skrajne

daty)
Dorośli

Dziecko do
6 lat z 2

dorosłymi

Dziecko 7-11
lat z 2

dorosłymi

Dziecko
12-18 lat z

2
dorosłymi

Drugie dziecko7-
18 lat w pokoju

jako 4 osoba
wspólne spanie

Pow. 18 lat
jako 3 osoba

w pokoju

I 25.05-03.06.2018 1250 zł 620 zł 915 zł 1041 zł 915 zł 1104 zł 
II 01.06-12.06.2018 1605 zł 620 zł 1100 zł 1299 zł 1100 zł 1400 zł 
III 10.06-21.06.2018 1765 zł 620 zł 1180 zł 1415 zł 1180 zł 1530 zł 
IV 19.06-30.06.2018 1765 zł 620 zł 1180 zł 1415 zł 1180 zł 1530 zł
V 28.06-09.07.2018 1799 zł 620 zł 1199 zł 1499 zł 1199 zł 1599 zł
VI 07.07-18.07.2018 1850 zł 720 zł 1250 zł 1550 zł 1250 zł 1620 zł
VII 16.07-27.07.2018 1850 zł 720 zł 1250 zł 1550 zł 1250 zł 1620 zł
VIII 25.07-05.08.2018 1850 zł 720 zł 1250 zł 1550 zł 1250 zł 1620 zł
IX 03.08-14.08.2018 1850 zł 720 zł 1250 zł 1550 zł 1250 zł 1620 zł
X 12.08-23.08.2018 1850 zł 720 zł 1250 zł 1550 zł 1250 zł 1620 zł
XI 21.08-01.09.2018 1799 zł 620 zł 1199 zł 1499 zł 1199 zł 1599 zł
XII 30.08-10.09.2018 1765 zł 620 zł 1180 zł 1415 zł 1180 zł 1530 zł
XIII 08.09-19.09.2018 1605 zł 620 zł 1100 zł 1299 zł 1100 zł 1400 zł 
XIV 17.09-28.09.2018 1390 zł 620 zł 999 zł 1507 zł 999 zł 1250 zł 



Cena zawiera: 
 9 noclegów w Villi SAX w Drveniku w pokojach zgodnie z zamówieniem (tylko w przypadku I

turnusu 7 nocy) 
 transport komfortowym autokarem ( DVD, klimatyzacja, WC, cafe bar) 
 wyżywienie HB: śniadania w formie bufetu, obiadokolacja serwowana – wybór z 3 dań z deserem

(posiłki serwowane w restauracji Mol  50 m od villi Sax)
 opiekę rezydenta biura 
 taksę klimatyczną 
 podatek VAT
 opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 ubezpieczenie KL, NNW i BP

                   

Cena nie zawiera:
 opłaty za korzystanie z klimatyzacji 5 Euro/ dzień 
 dopłaty do pokoju jednoosobowego (50% ceny skierowania/os. dorosłą) 
 wycieczek fakultatywnych (organizowane na miejscu dla osób chętnych, np. Medjugorie i Mostar,

Dubrovnik, fishpicnic)

Uwaga: ze względu na to, że apartamenty w willi mają widok na morze (11 apartamentów), na skały (8
apartamentów) oraz na mur (3 apartamenty) podany cennik dla grup zorganizowanych obowiązuje w
przypadku losowego przydzielania pokoi. 
Na życzenie klienta istnieje możliwość gwarancji pokoju z danym widokiem dla poszczególnych osób  za
dopłatą: gwarancja pokoju z widokiem na morze 100 zł/os., gwarancja pokoju z widokiem na skały 50
zł/os.
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