RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, tel. 739 356 390, 235 310 114
www.toulkyevropou.cz kolektivy@toulkyevropou.cz

Chorvatsko – Baško Polje: depandance hotelu ALEM**
Termín: pátek 14. – neděle 23. srpna 2020
Informace o zájezdu:
Baško Polje, část Bašky Vody, komplex hotelu a kempu, vzdálené cca 20 minut pěšky od jejího
centra, kam dojdete krásnou procházkou po pobřeží (cca 1,5 km). Hotelový komplex Alem se nachází
v krásném lesoparku, přímo na pobřeží s oblázkovými plážemi pod horským masivem Biokovo.
Komplex tvoří hlavní budova a samostatné jednopatrové pavilony cca 50 m od hlavní budovy. Klienti
využívají veškerých služeb hlavní budovy hotelu. Ubytování je vhodné pro nenáročnou klientelu, ale
nabízí vynikající podmínky pro koupání a zábavu.
Ubytování v depandaci hotelu: 2lůžkové pokoje s možností 1.přistýlky, jednoduše zařízené, vybavené
starším nábytkem, se sociálním zařízením, s balkonem. Hotel má restauraci, kavárnu, internetovou
kavárnu, trezor na recepci za poplatek, TV místnost a velkou terasu.
Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca 100 m.
Sport a zábava: stolní tenis, plážový volejbal, animace pro děti a dospělé, hřiště.

Autobusová doprava:
odjezd z Dolního Bousova v pátek 14. srpna v cca 17 hod,
odjezd z Baško Polje v sobotu 22. srpna v 19-20 hod, dle dohody a příjezdového času busu.

Cena včetně pobytové taxy, přihlašovacího poplatku a dopravy podle typu ubytování:
- dospělá osoba ve 2lůžkovém pokoji s balkonem 9.940 Kč
- dospělá osoba ve 2+1lůžkovém pokoji – 3. lůžko s balkonem 8.900 Kč
- dospělá osoba ve 1lůžkovém pokoji s balkonem 16.800 Kč
- dítě do 12 let na 3. lůžku se 2 dospělými osobami 2.200 Kč
- dítě do 12 let bez lůžka se 2 dospělými osobami a dítětem 5.800 Kč
Způsob stravování - polopenze a je zahrnutá v ceně
- k snídani i večeři švédský stůl, k večeři (nově) neomezené točené nápoje: bílé a červené
víno, pivo, voda a nealko nápoje.
Volitelné dodatky: obědy, bufetový stůl a neomezené nápoje stejně jako k večeři
– dospělý 2.400 Kč, dítě do 12 let 1.700 Kč (bez alkoholických nápojů, pochopitelně
Cestovní pojištění:
Pojistitel: Union pojišťovna a.s. Bratislava, pojistná smlouva č. 11 721 077
Sazba komplexního cestovního pojistného – typ B/osoba/den = 24 Kč
Pojištění při použití autobusové dopravy = 10 dní x 24 Kč = 240 Kč
Delegatura: je zabezpečena delegátem, který žije přímo ve Staré Bašce nad Baško Polje
a to pravidelnými schůzkami.
Pojištění CK proti insolvenci:
101 CK Zemek s.r.o je pojištěna proti insolvenci dle zákona č. 159/1999 sb. pod č. smlouvy
116 3544 u Union pojišťovny a.s. Bratislava.
https://www.chorvatskozababku.cz/pojisteni-ck-proti-upadku

