
WCZASY W CHORWACJI

ISTRIA

Polynesia Appartment Plava Laguna 

Położenie: duży ośrodek w centrum kąpieliska Katoro, ok. 3,5 km od

Umag.  Plaża  żwirowa  z  platformami kąpielowymi ok.  50-400 m (w

zależności od położenia apartamentu). Na plaży leżaki za opłatą (ok. 3

EUR/dzień). 

Wyposażenie: 516 apartamentów i bungalowów, recepcja z płatnymi

sejfami, supermarket, bar, restauracja, pizzeria, Basen ze słodką wodą,

taras słoneczny z leżakami bez opłaty (w miarę dostępności). WLAN w

recepcji za opłatą.

Zakwaterowanie: w  jedno-  lub  dwupiętrowych  domkach

szeregowych. Wszystkie pokoje dysponują wnęką kuchenną (kuchenka

elektryczna, lodówka). Prysznic, WC, TV sat., telefon, balkon lub taras

jednopokojowe dla 3 os.

Ręczniki 2 x na tydzień. Sprzątanie 1 x na tydzień (oprócz kuchni).

Sport: tenis  stołowy,  koszykówka,  boccia.  Za  opłatą:  26  kortów

tenisowych, szkółka tenisowa, minigolf, wypożyczalnia rowerów (park

&ride) i sprzętu wodnego, siatkówka, jazda konno.

Termin: 09.09-18.09.2022 

Cena: 1699 zł/os

Zniżki dla dzieci z dwójką osób dorosłych w pokoju: 

3-12,99 lat 1299zł / os

0-2,99 lata gratis

Cena zawiera:

• transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc,

video) 

• 7 noclegów w Polynesia Appartment Plava Laguna w pokojach

2-4 osobowych (wg zapotrzebowania)

• wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje)

• opiekę rezydenta

• opłatę klimatyczną 



• ubezpieczenie KL, NNW i BP

• opłatę na TFG i TFP

• wycieczkę do Rijeki w drodze powrotnej

Cena nie zawiera: 

• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera” 

• serwisu plażowego

• wycieczek fakultatywnych (organizowanych dla osób chętnych za dopłatą np. Istria Tour,

ok 50 euro/os , Jeziora Plitvickie ok. 100 euro/os z biletem, Wenecja ok 80euro/os - cena

wycieczek zależna od ilości osób)

Program jest ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Kalkulacje wykonane przy założeniu wyjazdu z Będzina/Katowic i okolic (w promieniu do 100
km). Przy wyjeździe z dalszych miejscowości konieczna ponowna kalkulacja.

Uwaga!!!Organizator gwarantuje bezkosztową anulację wyjazdu, jeśli w miejscu docelowym wystąpią
nieuniknione  i  nadzwyczajne  okoliczności  uniemożliwiające  realizację  imprezy  turystycznej  np.:
zamknięcie granic, zamknięcie hoteli, wprowadzenie kwarantanny itp.
Jednocześnie  informujemy  iż  po  stronie  klienta  pozostaje  zabezpieczenie  szczególnych  środków
ostrożności,  które  wprowadza  dany  kraj/region  w  miejscu  docelowym  realizacji  imprezy  np.:
obowiązek  posiadania  maseczki,  rękawiczek,  testu  na  COVID,  szczepień  ochronnych,  paszportu
itp. Wprowadzenie  takich  środków  bezpieczeństwa  oraz  ewentualna  kwarantanna  po  powrocie  do
kraju nie jest podstawą do bezkosztowej rezygnacji lub anulacji wyjazdu
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