
OMIŠSKÁ RIVIÉRASkupiny 2018
Vila je situována v nejoblíbenější části Omišské             
riviéry, na předměstí Omiše v části zvané Duče. Tato 
oblast je oblíbená především kvůli dlouhým plážím               
s jemným zlatavým pískem. Další, poměrně                          
výjiměčnou předností této vily je pěkný bazén, který 
slouží výhradně pro naše klienty.

NeomezenéNeomezené využívání bazénu, lehátek a slunečníků 
je zahrnuto v ceně, (nutno dodržovat pravidla                 
stanované majitelem). K dispozici je samozřejmě také 
venkovní gril s posezením. Skupinky se mohou večer 
scházet na veliké terase nebo v jídelně                           s 
kapacitou 36 míst. 

PřilehlýPřilehlý Omiš Vám nabízí maximum kulturního,            
společenského a sportovního vyžití. Najdete zde               
také nepřeberné množství restaurací, občerstvení                         
a dalších lákadel.

Přístup na pláže je naprosto bezproblémový, ať už pro 
rodiny s dětmi nebo starší klientelu. Přecházení přes 
silnici usnadňuje podchod.

UBYTOVÁNÍUBYTOVÁNÍ

Cena zahrnuje: 7x ubytování/os., 7x polopenzi, autobusovou dopravu, využívání bazénu, Wi-Fi připojení, povlečení,        
pobytové taxy, spotřebu energií, zákonné pojištění CK proti úpadku, služby českého delegáta. 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, využívání klimatizace (za poplatek v místě).

Adria Sun, s. r. o., cestovní kancelář, Kobližná 19, 602 00 Brno, tel. 777 224 446, 
adriasun@adriasun.cz, www.adria-chorvatsko.cz

KAŽDÁ 11. OSOBA ZCELA ZDARMA!

K dispozici jsou prostorná a moderně zařízená studia i apartmány pro 2 až 5 osob. Každý apartmán má poměrně              
velikou, dobře vybavenou kuchyňskou linku a sociální zařízení. Ve většině apartmánů je k dispozici také terasa nebo 
balkón, některé s pohledem na moře. Celková kapacita je 34 lůžek.

Samozřejmostí je SAT-TV a Wi-Fi připojení, vše již započítáno v ceně. Po praktické stránce jistě potěší mikrovlnná 
trouba, toustovač a většinou také kávovar. Klimatizace je za příplatek, platí se na místě. 

PLÁŽ
VzdálenostVzdálenost písčité pláže je 150 metrů od vily. Jemný, čistý písek na plážích celého Duče si rychle oblíbí všichni hosté. 
Výhodou je i pozvolný vstup do moře. Podél pláží jsou vysázeny pinie, pod kterými najdete příjemný stín. 

Na plážích je spousta možností rychlého občerstvení, kde si můžete během dne koupit něco malého k jídlu či pití. Na 
oběd si můžete zajít do některé z blízkých restaurací. 



Staré město Omiš


