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léto 2019

Igrane

Makarská
riviéra

Igrane je středně velké klidné letovisko na
Makarské riviéře nacházející se 16 km jižně
od města Makarská. Zapůsobí na Vás klidem,
pohodou a srdečností místních obyvatel.
Vila Ribica 2 je nově zrekonstruovaný objekt téměř přímo
u moře. Vzdálenost na městskou pláž je 20 metrů! Ubytování
je zajištěno v komfortně vybavených apartmánech***+.
Všechny apartmány jsou vybaveny klimatizací, která
je v ceně pobytu! V celé vile je bezplatné wi-fi připojení
internetu. Moře je tak blízko, že si můžete kdykoliv z pláže
odskočit do apartmánu a při večerním posezení na terase
budete slyšet mořský příboj.

• Tří až čtyřlůžkový apartmán - typ A je dispozice 2+kk,
tzn. samostatná ložnice s dvoulůžkem a skříní, odvětrávaná
koupelna s toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem, obyvák
s kuchyňkou (dvouploténkový sporák, digestoř, rychovarná
konvice, lednice s mrazákem, základní vybevení - hrnce,
příbory, hrnky, skleničky), rozkládací gauč, TV, sejf pro
ukládání cenností, jídelní stůl a 4 židle. Prostorná terasa je
opět vybevena 4 židlemi a stolečkem. Většina apartmánů
má výhled na moře. Apartmán je ideální pro rodiny s dětmi.
Druhé dítě do 15. let má ubytován ZDARMA!*
• Čtyř až pětilůžkový apartmán - typ B je dispozice 3+kk,
tzn. 2x samostatná ložnice s třemi a dvěmi pevnými lůžky,
odvětrávaná koupelna s toaletou, umyvadlem a sprchovým
koutem, samostatná toaleta s umyvadlem, obyvák s kuchyňkou
(dvouploténkový sporák, rychovarná konvice, lednice s mrazákem, základní vybavení - hrnce, příbory, hrnky, skleničky),
rozkládací gauč, TV, sejf pro ukládání cenností, jídelní stůl
a 5 židlí, prostorná terasa s židlemi a stolečkem s výhledem
na moře, balkon do ulice s přístupem z ložnice. Apartmán je
ideální pro velké rodiny nebo přátele, kterým nevadí jedna
koupelna. Výhodou jsou dvě samostatné toalety.

Ubytování				
Vila Ribica 1 se nachází v klidné části, směrem k plážím
na Drašnici nad Hotelem Sensimar. Ubytování je zajištěno
v komfortně vybavených apartmánech***+. Všechny apartmány jsou vybaveny klimatizací, která je v ceně pobytu!
Vzdálenost k plážím je 150 metrů! Apartmány mají veliké
terasy s výhledy na moře. V celé vile je bezplatné wi-fi
připojení internetu.

• Šesti až osmilůžkový apartmán - typ C je dispozice
luxusní 3+kk, tzn. 3 samostatné ložnice s dvěmi pevnými
lůžky, dvě odvětrávané koupelny s toaletou, umyvadlem
a sprchovým koutem nebo vanou, prostorný obyvák s velkou kuchyní (dvouploténkový sporák, digestoř, rychovarná
konvice, mikrovlnka, velká lednice s mrazákem, základní
vybavení - hrnce, příbory, hrnky, skleničky), rozkládací
gauč, TV, jídelní stůl s židlemi, prostorná terasa s židlemi
a stolečkem. Apartmán je ideální pro velké rodiny nebo
přátele. Výhodou jsou dvě samostatné koupelny.

Vila Zoran ***: ubytování je zajištěno ve 2-3lůžkových studiích a 4lůžkovém apartmánu s vlastní koupelnou, sociálním
zařízením, kuchyňkou a balkonem, klimatizací za příplatek
5 EUR/den a Wi-Fi připojením k internetu. Kuchyňka je vybavena lednicí s malým mrazákem, elektrickou varnou deskou,
dřezem, příbory, talíři, skleničkami a hrnci. V kuchyňce nejsou
k dispozici utěrky, hadry ani čistící prostředky. Vzdálenost
od pláží je 100-150 m

• Dvou až pětilůžkový přízemní apartmán - typ D je
dispozice 2+kk, tzn. samostatná ložnice s dvoulůžkem a
jednolůžkem, odvětrávaná koupelna s toaletou, umyvadlem
a sprchovým koutem, obyvák s kuchyňkou (dvouploténkový
sporák, digestoř, rychovarná konvice, větší lednice s mrazákem,
základní vybavení - hrnce, příbory, hrnky, skleničky), rozkládací
gauč, TV, jídelní stůl a 5 židlí. Apartmán je ideální pro rodiny
s dětmi. Druhé dítě do 15. let má ubytován ZDARMA!*
* v případě autobusové dopravy

www.cilka.cz

Igrane

Makarská riviéra

Podgora

Makarská riviéra

Vyhledávané, rušné a přesto velmi malebné městečko na Makarské riviéře ležící 10 km jižně od Makarské. Krásné oblázkové pláže lemují živou promenádu
se vzrostlými palmami, řadou stylových restaurací a barů.

Stravování

Nepovinné příplatky: 		

			

Polopenze: chorvatská polopenze je zajištěna v restauraci Turan přímo u moře, cca 150
metrů do vily Ribica 1 i Ribica 2. Kontinentánlní snídaně obsahují kombinaci pečiva, másla,
medu, marmelády, sýrů a uzenin doplněné o zeleninu. Jako nápoje se podávají káva nebo
čaj. Na večeři je vždy polévka, hlavní chod a dezert nebo salát. Na výběr je ze 3 jídel, vždy s
ohledem na děti a dospělé, kteří nemusí plody moře. Cena polopenze pro dospělou osobu
2790 Kč/ pobyt a dítě do 12 let 2090 Kč/ pobyt.

Autobusová doprava Brno-Igrane a zpět + 2 150 Kč/os., cestovní pojištění UNION – Balík
B 240 Kč, příplatek za pobyt psa + 1 000 Kč/pobyt, místenka do autobusu + 200 Kč/
os., příplatek za jednolůžkový pokoj ve vile Ribica 2 2 000 Kč/týden v termínech 18.5.22.6.2018 a 31.8.-21.9.2018 3 000 Kč/týden v termínech 29.6.-24.08.2018.
Klimatizace ve vila Zoran 5 EUR/ den.

Slevy: 														
Dítě do 3 let bez nároků na lůžko a stravu zdarma, dítě do 12 let ubytované s jedním dospělým - 250 Kč/os./týden, Slevu „2. dítě zdarma“ již nelze kombinovat s dalšími slevami (mimo
akce platné do 31.3.2019).

Ubytování				 		

__ Vila Marta *** se nachází v klidnější části letoviska a nabízí ubytování

Vila Tamara***+ se nachází v klidné části letoviska. Volit můžete mezi 2-4lůžkovým
studiem s terasou a 4-5lůžkovým apartmánem. Studia mají velké terasy a klimatizace je v ceně.
• Dvoul až čtyřůžková studia s možností ubytování 3. a 4. osoby na rozkládacím gauči
(ideální pro děti) jsou vybavena kuchyňkou s lednicí, koupelnou, WC, televizí, klimatizací
(v ceně), Wi-Fi, prostornou terasou (15m2) s posezením a krásným panoramatickým
výhledem na moře i celou Podgoru.
• Čtyř až pětilůžkový apartmán disponuje 2 oddělenými ložnicemi, samostatnou kuchyní
s lednicí a jídelním stolem, koupelnou, WC, televizí, klimatizací (v ceně), venkovním vstupním
posezením orientovaným na moře.
Vzdálenost od moře i centra cca 200 m. Vzdálenost od restaurace je 250 m.

NOVINKA

ve dvoulůžkových pokojích nebo tří až šestilůžkových apartmánech.
Většina pokojů má balkon orientovaný na moře a součástí vily je také
velká společná terasa, kde je krásný výhled na letovisko a moře. Všechny
pokoje jsou vybaveny klimatizací, která je za příplatek (1 EUR/ hodina) a hradí se na místě.
Vzdálenost Vily od moře i do centra cca 200 m. Vzdálenost do restaurace je 250 m.

• TYP A - dvoulůžkový pokoj je vybaven manželským dvoulůžkem, skříní, nočními stolky,
židlemi a stolem, balkonem a koupelnou se sociálním zařízením. Dva dvoulůžkové pokoje
mají na patře oddělenou, plně vybavenou kuchyň s 2 oddělenými ledničkami pro každý
pokoj zvlašť.
• TYP B - čtyř až pětilůžkový apartmán je dispozice 2+kk. Oddělené ložnice jsou vybaveny
manželským dvoulůžkem, skříní a balkonem. Jedna ložnice je také vybavena dalším pevným
lůžkem. Kuchyňka je umístěna v jednom z pokojů a je vybavena lednicí, dvouploténkovým
vařičem, rychlovarnou konvicí a základním vabavením. V pokoji je také jídelní stůl s židlemi.
Ložnice orientovaná na moře je vybavena klimatizační jednotkou. Apartmán má 1x balkon
s výhledem na moře. Prostorná koupelna se sprchou, toaletou a umyvadlem se nachází
v předsíni mezi ložnicemi. Apartmán je ideální pro rodiny s dětmi nebo přátele.
• TYP C - šestilůžkový apartmán je dispozice 3+1 s plně vybavenou velkou kuchyní.
Zahrnuje 3 oddělené ložnice s manželským dvoulůžkem, skříní a balkonem. Ložnice jsou
vybaveny klimatizační jednotkou. 2 balkony jsou s výhledem na moře, jedna přízemní terasa
je orientovaná na pohoří Biokovo. Prostorná koupelna se sprchou, toaletou a 2 umyvadly se
nachází v předsíni mezi ložnicemi. Apartmán je ideální pro početnější rodiny s dětmi nebo
přátele. Kuchyně je velká, s jídelním stolem s židlemi, čtyřploténkovým vařičem s digestoří,
velkou lednicí, pečící troubou, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, hrnci, sady talířů,
příborů, skleniček a hrnků.
• TYP D tří až čtyřlůžkový apartmán je dispozice 1+1 s vybavenou kuchyní. Zahrnuje
ložnici s čtyřmi pevnými lůžky, obyvací pokoj s kuchyní a balkonem s výhledem na moře
a prostornou koupelnu se sprchou, umyvadlem a toaletou. Ložnice je vybavena klimatizační
jednotkou. Apartmán je ideální pro rodinu s dětmi 2+2 nebo 2+1 Kuchyně je vybyvena jídelním
stolem s židlemi, dvouploténkovým vařičem s digestoří, lednicí, hrnci, sady talířů, příborů,
skleniček a hrnků.
Druhédítě do 15. let má ubytování ZDARMA
(v apartmánu typu D)

DOPRAVA

Autobusová doprava 				

		

Doprava je zajištěna luxusními autobusy Fun&Relax společnosti Regio Jet, a.s.. Autobusy disponují klimatizací,
toaletou, elektickou přípojkou pro dobíjení, wi-fi internetovým připojením a multimediálním zařízením, které umožňuje
individuální poslech hudby, sledování filmů či hraní her. Bezproblémový průběh cesty zajišťuje technický průvodce.
Termíny jsou koncipovány s odjezdem z Brna, Prahy, Ostravy, Olomouce, Jihlavy v pátek v podvečer a příjezdem
do destinací v sobotních ranních hodinách. Odjezd zpět do ČR v sobotu večer, příjezd v neděli ráno. Během cesty
mohou zákazníci konzumovat kávu a čaj zdarma a zakoupit si alkoholické i nealkoholické pochutiny nápoje za Kč.
Klienti z dalších částí ČR mohou využít linek společnosti RegioJet a přestoupit v Brně přímo do našich autobusů. Pro skupiny přistavíme autobus po celé ČR.
• Turnusová doprava Brno-Makarská riviéra-Brno jen
2 150 Kč/os. (cena při objednání ubytovacích služeb od Cílka, s.r.o. a týdenním pobytu)
• Při objednání samostatné obousměrné dopravy
Brno-Makarská riviéra-Brno cena 2 250 Kč / os.
• Při objednání jednosměrné dopravy Brno-Makarská riviéra nebo Makarská riviéra-Brno 1 290 Kč / os.
Nástupní a výstupní místa: Brela, Baška Voda, Promajna, Krvavica, Makarská, Tučepi, Podgora, Drašnica, Igrane
Možnost objednání místenky – garantovaná pozice v autobuse za 200 Kč/os. tam i zpět. Nadměrné zavazadlo
(kočárek, lehátko, …) za 300 Kč/ks tam i zpět.

Cílka, s.r.o. je pro případ úpadku pojištěna u Union poisťovňa, a.s.

Brno – Makarska – Brno
jen

2.150 Kč

Stravování

					__

Polopenze: chorvatská polopenze (za příplatek) podávaná v příjemné restauraci Konoba
Klemić přímo u moře. Snídaně kontinentální, večeře servírovaná - stravování formou á la
carte. Snídaně se podávají mezi 8:00-10:00, večeře v 18:00-19:30. Každý den je možné
volit mezi masem, rybou, nebo vegetariánským jídlem. Cena polopenze pro dospělou osobu
2490 Kč/ pobyt a dítě do 12 let 1990 Kč/ pobyt.

Nepovinné příplatky: 				__
Autobusová doprava Brno-Igrane a zpět + 2 150 Kč/os., cestovní pojištění UNION – Balík
B 240 Kč, příplatek za pobyt psa + 1 000 Kč/pobyt, místenka do autobusu + 200 Kč/os.,
Klimatizace ve vile Marta 1 EUR/ hodina.

Brela

Makarská riviéra

Brela patří díky své přírodní kráse a kvalitě nabízených služeb k nejexkluzivnějším a nejpůvabnějším letoviskům na Makarské riviéře. Disponuje kvalitním zázemím
pro vyznavače sportu (vodní sporty, tenis, organizované potápění, minigolf), ale také pro milovníky zábavy (kavárničky, bary, zábavní programy i taneční večery).

EXKLUZIVNÍ KAPACITA
doporučujeme brzkou rezervaci
ubytování pro 2 děti do 12 let ZDARMA!!!
platí pouze dospělé osoby

Ubytování		

			__

Vila Ante nabízí kvalitní ubytování ve 2lůžkových studiích. Všechny pokoje jsou s výhledem na moře, vybavené koupelnou s WC, TV, kuchyňkou a lednicí umístěnou na balkoně,
klimatizací a připojením k internetu zdarma.
Vila je umístěna nad oblázkovými plážemi v oblasti Sćit, k pláži je nutno sejít po schodišti.
Dvoulůžkové studio typu A – pokoje bez možnosti přistýlky, standardně vybavené
Dvou až čtyřlůžkové studio typu B - pokoje s možností až dvou přistýlek pro 2 děti do 12
let, kvalitně vybavené masážní sprcha či vana.

Výhody		

			___

kvalitní ubytování ve vyhledávaném letovisku, ubytování přímo nad pláží, děti do 12 let na
přistýlce zdarma

Nevýhody		

Cena zahrnuje			

		____

7x ubytování, výměnu ložního prádla, pobytovou taxu, spotřebu vody a energií, klimatizaci, závěrečný úklid, připojení k internetu Wi-Fi, pojištění proti úpadku CK, parkovné

Nepovinné příplatky		

		____

Autobusová doprava Brno-Brela a zpět + 2 150 Kč/os., cestovní pojištění, příplatek za
pobyt psa + 1 000 Kč/pobyt, místenka do autobusu + 200 Kč/os.

Slevy		

		____

Dítě do 3 let bez nároku lůžko zdarma.
Dítě do 12 let ubytování na přistýlce zdarma.

			___

pouze vlastní strava, od vily k pláži přístup pouze po schodech

Hvar

Pokrivenik

Pokrivenik leží na severní straně ostrova Hvar, asi 35 km od mysu a trajektového přístavu Sućuraj a 45 km od města Stari Grad. Okouzlí Vás neuvěřitelně
průzračným mořem, čistým vzduchem, vytesanými skálami, nádhernou vůní středomořské vegetace a naprosto nedotčenou přírodou. Místo vhodné zejména
pro milovníky klidné dovolené s možností zapůjčení motorových člunů či kánoí.

Ubytování		

			__

Hotel Timun se nachází přímo u moře s krásným výhledem na záliv Pokrivenik. K dispozici
jsou 2lůžkové pokoje s možností výhledu na moře, či do přírody nebo prostorné 2lůžkové pokoje
s výhledem na moře a možností 1 až 2 přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC,
telefonem, balkonem a možností klimatizace. V přízemí hotelu se nachází restaurace a pizzerie
s vyhlášeným šéfkuchařem. Vzdálenost od moře je cca 10 m.

Stravování

						

Probíhá formou chorvatské polopenze podávané v přízemí hotelu.
Snídaně formou bufetu (pečivo, máslo, sýr, vejce, párky, salám, med, marmeláda, zelenina, čaj, káva,
džus atd.). Večeře se skládá z polévky, či předkrmu, hlavního jídla - výběr ze dvou jídel (dary moře,
rybí speciality nebo masitá jídla dle výběru), salátu, či tradičního dezertu. Vaření z kvalitních místních
surovin, mořských plodů a denně čerstvých ryb. Nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně polopenze.

Nepovinné příplatky		

			

Autobusová doprava Brno-Drvenik-Brno + 2 150 Kč/os., transfer (přístav – hotel - přístav) +300
Kč/os., lodní lístek cca 90 Kč/os. (platba na místě), cestovní pojištění, příplatek za 1lůžkový pokoj
1 500 Kč/os./týden., místenka do autobusu + 200 Kč/os.

Cílka, s.r.o., Křenová 40, 602 00 Brno
tel.: +420 543 211 015 | mobil: +420 604 921 840
e-mail: info@cilka.cz

www.cilka.cz

