
SKUPINY 2018
Černá Hora - Čanj

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

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, kvalitní autobusovou             
dopravu, pobytové taxy, Wi-Fi připojení, využívání klimatizace,                    
závěrečný úklid, spotřebu všech energií, služby delegáta, zákonné               

pojištění CK.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění.

Hotel se nachází zhruba 250 metrů od více než 1000 metrů dlouhé 
pláže. Povrch pláže je různý, na začátku (vjezd do Čanje) je pláž                  
písčitá, blíže k centru Čanje spíše oblázková (blíže k hotelu Galeb).
Fotografie pláže jsou k dispozici na druhé straně letáčku.

Pláž je lemována promenádou se spoustou restaurací, pizzérií,                      
občerstvení, stánků se zmrzlinou, ovocem, zeleninou i sezónním 
zbožím. U pláže jsou k dispozici sprchy.

ZZ Čanjské pláže můžete využít převozu lodí na nádhernou "Kraljičinu 
plažu", která je přístupná pouze z moře. Cena plavby lodí je pouhé 2 € 
/ os. a platí pro cestu tam i zpět (cena platná v r. 2017, v r. 2018 se 
může mírně lišit). Plavba trvá cca 5 minut a rozhodně stojí za to, jedná 
se totiž o jednu z nejkrásnějších pláží na černohorském pobřeží.

Hotel Galeb s 26-letou tradicí se nachází pouhých 250 metrů od 
krásné oblázkovo-písčité pláže letoviska Čanj v Černé Hoře. Hotel              
se skládá z hlavní hotelové části, ve které je restaurace a nové                           
depandance postavené v roce 2012. Depandance se nachází ve     
vzdálenosti pouhých 20 metrů od hotelu.

Na hotelu jsou k dispozici pěkné dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. 
Depandance hotelu nabízí luxusní uDepandance hotelu nabízí luxusní ubytování ve třílůžkových, čtyřlůž-
kových pokojích i pětilůžkových apartmánech. Všechny pokoje                      
i apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, televizi, malou 
chladničku a balkón, některé s výhledem na moře. V hotelu i depan-
danci je dostupné Wi-Fi připojení k internetu.

Hotelové pokoje se uklízí denně, ručníky se mění každý druhý den, 
ložní prádlo dle potřeby, zpravidla ovšem po týdenních cyklech.

V přízemí depandance se nachází obchod se smíšeným zbožím                  
s velmi přijatelnými cenami. 

Hotel  dále nabízí možnost úschovy cenností v hotelovém trezoru (na 
recepci).

V rámci podávané polopenze se můžete těšit na kvalitní stravu               
středomořského typu podávanou v restauraci s nádherným                       
výhledem na moře.

Snídaně, obědy i večeře jsou servírované, vždy výběrem z minimálně 
dvou menu. Obědy a večeře zahrnují kromě hlavního jídla také                
předkrmy, polévky, saláty nebo dezerty.



Hotel Galeb - Čanj

Kraljičina plaža, dostupná pouze lodí

Oblázková část pláže v Čanji Kraljičina plaža

Písčitá část pláže v Čanji

Depandance hotelu Galeb Hotelová restaurace

Písčitá pláž v Čanji


