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- Na hotelu Sydney je připravována výtečná polopenze pro hosty 
   hotelu i sousední vily Mária. Polopenze je již zahrnuta v ceně!
- Autobusová doprava z ČR je rovněž zahrnuta v ceně.
- Pozvolný vstup do moře v Mimicích je ideální i pro menší děti.
- Možnost výletu do nedalekého Omiše a Makarské riviéry.
- Bohatá nabídka dalších fakultativních výletů.
- Pobytem Vás provede zkušený delegát s mnohaletou praxí.- Pobytem Vás provede zkušený delegát s mnohaletou praxí.

Hotel Croatia Sydney a vilu Mária najdete nad hlavní zátokou 
a přístavem městečka Mimice. Tyto ubytovací kapacity jsou 
umístěny na menším kopci pod silnicí, zhruba 150 metrů od 
pláže. Příjemnou cestou sejdete po 3 minutách chůze k 
moři, přímo na hlavní městskou pláž. Pohled ze všech                   
balkónů je orientován na moře, kde v dáli vidíte ostrov Brač i 
pobřeží Makarské riviéry. 

VV hotelu se nachází dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje, které jsou 
vybaveny samostatným sociálním zařízením, klimatizací, TV 
a vlastní minichladničkou. Každý pokoj má balkón                              
s kouzelným výhledem na moře, kde můžete odpočívat a               
pozorovat okouzlující blankytné moře, záliv v Mimicích,              
pobřeží Makarské riviéry a protější ostrov Brač a Hvar.

NaNa Vile jsou k dispozici dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje                        
s vlastním sociálním zařízením. Všechny pokoje maji balkón, 
některé s výhledem na moře. Všichni hosté mohou využívat 
zastřešenou, poměrně velikou venkovní terasu i gril.

Strava je podávána v restauraci hotelu Sydney.

Na hotelu Sydney i vile Mária je dostupné Wi-Fi připojení 
zdarma. 

PřímoPřímo pod ubytovacími kapacitami je poměrně veliká               
a udržovaná oblázková pláž s pozvolným přístupem do 
moře. Pokud se vydáte po této pláži jižním směrem, přijdete 
po 5-ti minutách na druhou - přírodní pláž v Mimicích, která je 
méně "zalidněná". Borový porost sahá až k oběma plážím a 
poskytuje příjemný stín.


