
Witam serdecznie nie ma najmniejszego problemu by przedstawić państwu kilka fajnych i w dobrej 
cenie wakacji w Chorwacji Makarskiej.
Poniżej przesyłam kilka ciekawych propozycji wakacyjnych do Chorwacji :

http://biurosilesia.pl/viewpage.php?id=oferty&v=oferta&k=313433&o=373438
Chorwacja Makarska Willa Dragica lub Vinko : przykładowy termin 23.07-02.08 -opcja 
autokarem :
bez wyżywienia cena : 877 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =977 zł /osoba dorosła-
zakwaterowanie w pokoju z łazienką
przy opcji studia z łazienką i aneksem kuchennym cena wynosi :997 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł 
klimatyczna =1077 zł /osoba dorosła
można również zarezwować apartamenty 2 +2 ,2+3 -wspólna łazienka i wspólny aneks kuchenny :
cena :897 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =997 zł /osoba dorosła
przy opcji dojazdu własnego jest zniżka 150 zł za każdego uczestnika

Jeśli chcielibyście państwo ofertę z wyżywiemiem HB -śniadania i obiadokolacje :
23.07-03.08 -cena wynosi :1247 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =1347 zł /osoba 
dorosła
przy opcji dojazdu wlasnego zniżka 150 zł za każdego uczestnika
termin na dojazd własny : 24.07-02.08
Proszę o informację czy oferta się Państwu podoba.

Mam więcej ciekawych ofert :

http://biurosilesia.pl/viewpage.php?id=oferty&v=oferta&k=313433&o=343937
Willa Sandra -Chorwacja Makarska : 22.07-03.08 -10 nocy na miejscu:
cena przy opcji autokarem 1195 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =1295 zł
przy opcji dojazdu własnego jest zniżka 300 zł za osobę
wyżywienie można wykupić ale nie trzeba 12 euro za śniadanie oraz obiadokolacje /1 dzień

kolejna fajna propozycja to Chorwacja Baśka Voda :
http://biurosilesia.pl/viewpage.php?id=oferty&v=oferta&k=313433&o=373538
willa matić ,sensen lub zwono 
termin 22.07-03.08
na dojazd własny to 23.07-02.08
cena przy opcji autokarowej 1295 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =1395 zł /osoba
dojazd własny -300 zł /osoba
tutaj nie ma sensu brać wyżywienia w restauracjach są potrway dnia za 40 kun można zjeść świetny
dwu daniowy obiad to jest ok 24 zł

Prosze o informację czy oferty się podobają czy mam wysłać państwu następne.
Pozdrawiam serdecznie Damian Rydel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Witam serdecznie.

      Jeśli chodzi o imprezy autokarowe, na południu Chorwacji jestem w stanie zaproponować 
wyjazd do miejscowości Orebić Perna lub na Korculę. Są to wyjazdy 12 dniowe (9 noclegów na 
miejscu) z tym że nie wiem czy mogą Państwo zmienić o kilka dni termin wyjazdu.

http://biurosilesia.pl/viewpage.php?id=oferty&v=oferta&k=313433&o=373538
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Gdybyście Państwo byli zainteresowani tymi ofertami przesyłam propozycje.

Propozycja 1. Kompleks wakacyjny Komodor - Orebić Perna
Terminy i ceny:
- 16.07-27.07.2015 - 1425 zł/os. w pokoju DBL/turnus
- 25.07-05.08.2015 - 1425 zł/os. w pokoju DBL/turnus
Link do oferty: http://www.europol.com.pl/pl/view.php?id=CHO9000
W przypadku tego obiektu na chwilę obecną miałabym miejsce na grupę 15 os.

Propozycja 2. Hotel Bon Repos **/*** - Korcula
Terminy i ceny:
- 16.07-27.07.2015 - 2110 zł/os. w pokoju DBL/turnus
- 25.07-05.08.2015 - 2110 zł/os. w pokoju DBL/turnus
Link do oferty: http://www.europol.com.pl/pl/view.php?id=CHO9011
W przypadku tego obiektu miejsca do potwierdzenia przez kontrahenta

Propozycje z dojazdem własnym:
Zakwaterowania i wykwaterowania odbywają się w soboty, jednak jest możliwość przyjazdu np. 
dzień później, należy zgłosić nam taką ewentualność tak abyśmy mogli poinformować o tym fakcie 
agencję wydającą klucze (cena obiektu nie ulega z mianie).

Propozycja 1. Apartamenty Bonaca - Klek
Wyżywienie: HB
Terminy i ceny:
- 18.07-01.08.2015 - 496  Euro/os. w apartamencie 4 os./turnus (cena First Minute w przypadku 
skorzystania ze zniżki 741,2 Euro/os. w apartamencie 4 os./turnus)
FIRST MINUTE 2015
- zniżka 5 % na wszystkie rezerwacje dokonane i opłacone 100% do 30.04.2015.
Płatne przy rezerwacji:
- taksa klimatyczna: 7 EURO/1 os./tydz., dziecko od 12-18 lat - 50%, dziecko do 12 lat - gratis,
- opłata recepcyjna: 10 EURO/apartament/przyjazd.
Link do oferty: http://www.europol.com.pl/pl/view.php?id=CHO1092A
W przypadku tego obiektu miejsca do potwierdzenia przez kontrahenta

Propozycja 2. Kemping Basko Polje - Baśka Voda
Typ: C6
Wyżywienia: Brak
Terminy i ceny:
- 18.07-01.08.2015 - 1615  Euro/apartament./turnus 
Dodatkowo płatne:
- opłata klimatyczna (1 eur / os./dzień, dzici do 12 lat - gratis, dzieci 12-18 lat - 50%, płatność przy 
zakwaterowaniu).
- sprzątanie końcowe - 25 eur /mobile home
- opłata recepcyjna - 4 eur/ os.
Link do oferty: http://www.europol.com.pl/pl/view.php?id=CHO1088
W przypadku tego obiektu miejsca do potwierdzenia przez kontrahenta

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Monika Gliksman 
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Witam,
        W załączniku i poniżej przesyłam oferty do Chorwacji , 
        Możemy również zaproponować hotel Jadran 3* z basenem ,tuż przy plaży , wyżywienie 2 x 
dziennie typu bufet,
        położony w miejscowości Seget Donji koło Trogiru,
        dostępne terminy lipcowe : 01.07-11.07.2015 , 09.07-19.07.2015  lub sierpniowe : 20.08-30.08
,28.08-07.09.2015
        poniżej przesyłam link :
        http://altamira.turystyka.net/offer_71_7320.html
       Możliwy dojazd autokarem lub własny .
       Możemy zaproponować zniżkę 400 zł /os za dojazd własny do hotelu  Jadran w Seget Donji  i 
butelkę wina do pokoju ! 
 
      
         pozdrawiam
 
         Dorota Bochenek
 
      

Witam 

Na Makarskiej niestety nic nie mamy. Proszę zerknąć na te oferty : 
http://www.indexpolska.com.pl/lato/imprezy/?sz=1&kraj=53&region=-1&od=

Pozdrawiam 

 

Katarzyna Wróbel 
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