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KVARNERSKÁ RIVIÉRA 
Kvarner, tak se nazývá župa v okolí města Rijeka, mezi Istrijským poloostrovem a Dalmácií. Nádherně členité 
pobřeží s četnými ostrůvky, např. Krk, Cres, Lošinj, Rab. Nejznámější oblastí Kvarnerské zátoky je Crikvenicko-
vinodolská riviéra a zde nejznámější letoviska Crikvenica - Selce a Novi Vinodolski. Selce – to je kouzelné 
lázeňské městečko vzdálené jen 2 km od letoviska Crikvenice odkud vyjíždí turistický vláček po pobřeží. 
V oblasti Kvarneru najdete množství zajímavých historických měst a malebných vesniček, ale také překrásnou 
přírodu, klid a příležitost k relaxaci díky středomořskému klimatu s mnoha slunečními dny; suchá a horká léta, 
mírné a vlhké zimy. Velmi příznivé podmínky pro pobyt u moře panují po dobu nejméně čtyř měsíců. Nejvyšší 
teplota vzduchu je až 39 °C. Průměrná teplota vody 24 °C.

TROGIRSKÁ RIVIÉRA
TROGIR je starobylé město a přístav, má 12 000 obyvatel a leží mezi ŠIBENIKEM a SPLITEM. Staré původní město je 
na ostrově a s pevninou je spojeno prastarým kamenným mostem. S ostrovem Čiovo je spojen přes „Trogirski kanal” 
moderní zvedací most. Od roku 1997 je Trogir zapsán do listiny světového kulturního dědictví organizace UNESCO. 
Na břehu Čiovo, je mezi mostem a mysem Čubrijan přístav pro jachty, středověká pevnost a palmová promenáda.

ZÁJEZDY V TOMTO KATALOGU JSOU POJIŠTĚNY DLE ZÁKONA 159/99 Sb. w
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CHORVATSKO

Slovanská 39
326 00 Plzeň
tel.: 377 242 859, 775 864 844
www.adriack.eu, e-mail: info@adriack.eu

Naše 27. sezóna
sleva roku 2018 – platí pro hlavní sezónu 30. 6. – 25. 8. 2018,
netýká se dětských cen.
do konce ledna: Slaven, Kairos, Jadran, Mediteran BUS ZDARMA
do konce února: Slaven, Kairos, Jadran, Mediteran BUS sleva 50 %



CHORVATSKO CHORVATSKO
 SELCE – hotelové pavilony SLAVEN **  POLOPENZE  

Již 14. sezónu velice oblíbená destinace hlavně 
pro příznivé ceny, jedinečnou polohu – jen 
kousek od moře, výborné jídlo a expresní 
doprava autobusem trvá jen 10 hodin.  
Hotel i hotelové pavilony Slaven mají 
báječnou polohu – téměř u moře a jen 
2 minuty chůze do centra krásného, 
lázeňského městečka Selce. K vybavení 
hotelu patří recepce, jídelna, 2 × televizní 
místnost, aperitiv bar, možnost pronajmout 
trezor a venkovní posezení. Na pláži pod 
pavilony máte možnost výběru sportovních 
aktivit jako je například let padákem, jízda 
na „banánu”, jízda na vodních lyžích, kurzy 
potápění na pláži přímo pod pavilony, kde je 
potápěčské centrum, hned vedle příjemného 

plážového baru DVA GALEBA, kde je též sprcha a WC. V parku pod hotelem je minigolf, stolní tenis, 
trampolína, na pláži pod hotelem je tobogán, kousek od hotelu jsou také tenisové kurty. Za poplatek lze 
využívat bazénový komplex hotelu VARAŽDIN. Pláž je rozlehlá, oblázková, betonová mola, u tobogánu je 
písčitá pláž se slunečníky a lehátky za poplatek. Přístup do nádherného, průzračně čistého moře je všude 
bezvadný. Na různých místech jsou schody, 
do moře zabudované schůdky nebo 
přirozený vstup do moře. Doporučujeme 
boty do vody. Na pláži jsou různé kiosky, 
plážové bary, restaurace, příjemná 
a vstřícná obsluha. Vzdálenost hotelových 
pavilonů od hotelu a hotelové restaurace 
i pláže je asi 100 metrů. 

Ubytování: jednoduše, starším nábytkem, 
ale účelně vybavené 2 lůžkové pokoje 
s možností přistýlky v třípatrovém pavilonu 
bez výtahu. Vždy WC, koupelna, sprcha, 
ručníky, úklid pokojů, balkony na moře. 
Není lednička ani klimatizace, většinou 
ventilátor. Máte-li dvě  děti  do  12  let, 
a nepožadujete dva pokoje, může být jedno 

dítě na přistýlce a druhé dítě bez lůžka s rodiči 
na manželské posteli; máte-li dvě děti do 18 let 
a požaduje dva pokoje, je sleva na každé dítě 
1 000 Kč. Stravování: snídaně i večeře je formou 
švédských stolů. Snídaně: máslo, džem, med, 
jogurt, musli, sýr, salám, paštika, vejce, několik 
druhů chleba, není ovoce ani zelenina; nápoje 
k snídani: ovocný nápoj, kakao, káva, čaj, teplé 
a studené mléko. Večeře: skladba jídla dle vlastní 
volby, pro jídlo si chodíte k bufetovému stolu. 
Výborná chorvatská i mezinárodní kuchyně včetně 
dezertu nebo ovoce nebo zmrzliny, vždy salát, 
nápoje k večeři jsou za poplatek.

Ukázky pláže přímo pod pavilony a hotelem

dvoulůžkové pokoje – 1 přistýlka - pobyty s polopenzí 

Cena  za  osobu  zahrnuje: ubytování + polopenze-bufet; pojištění CK proti úpadku, úklid, 
ložní i koupelnové prádlo, delegát, WIFI na recepci ZDARMA. Cena  nezahrnuje: cestovní pojištění, 
pobytová taxa: mládež 12 – 18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. Příplatky: za vyšší patro: 300 Kč/os/pobyt, 
přízemí je bez příplatku. 1/1  pokoj: 4 noci 1 150 Kč, 7 nocí 2 000 Kč; BUS kromě termínů ZDARMA. 
Slevy: děti do 3 let bez nároku na lůžko a polopenzi jsou ZDARMA, platí vždy 1 000 Kč BUS.
Výhoda: nejlevnější, nejoblíbenější, nejblíž do města, nejkratší cesta autobusem

SELCE – hotelové pavilony SLAVEN **  POLOPENZE  
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CHORVATSKO CHORVATSKO
SELCE SELCE – hotel SLAVEN *** POLOPENZE / KLIMA 

Cena  za  osobu  zahrnuje: ubytování + polopenze-bufet, pojištění CK ADRIA proti úpadku, úklid, ložní 
i koupelnové prádlo, delegát CK, WIFI na recepci ZDARMA Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová 
taxa: mládež: 12 – 18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. Příplatky: 1/1 pokoj: 4 noci 1 500 Kč, 7 nocí 2 500 Kč, 
BUS kromě termínů ZDARMA. Slevy: děti do 6  let na přistýlce ZDARMA, platí vždy 1 000 Kč za BUS; 
dítě ubytované s 1 dospělým: do 6 let - 30 %; 6 – 12 let - 20 %.

Ubytování: v dvoupatrovém hotelu bez výtahu, rekonstrukce proběhla v roce 2015.
2 lůžkové pokoje s možností přistýlky. Vždy koupelna, WC, denně výměna ručníků, balkon, TV/SAT, 
klimatizace. Výhoda: sleva na dítě ubytované s 1 dospělým !!!

dvoulůžkové pokoje – 1 přistýlka - pobyty s polopenzí 
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CHORVATSKO CHORVATSKO
CRIKVENICE hotel MEDITERAN

Je příjemný hotel oddělený od moře a pláže pouze místní komunikací. Před hotelem 
jsou menší oblázkové pláže s možností slunečníků a lehátek za poplatek, široká 
oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je asi 200 m. Vybavení: vstupní hala 
s recepcí, WIFI v hale zdarma, směnárna, výtah, klimatizovaná restaurace, bar, terasa 
s posezením a výhledem na moře, venkovní bazén se sladkou vodou. Slunečníky 
a lehátka u bazénu, sauna a masáže za poplatek, hotelové parkoviště 8 €/den. Ubytování: dvoulůžkové 
pokoje s možností jedné přistýlky mají klimatizaci, TV/SAT, telefon, sprchu, WC, fén a balkón na moře.  
Strava: polopenze formou bufetu, nápoje k večeři. Do centra Crikvenice dojdete za 15 min. Crikvenica 
je pěkně upravené město s mnoha parky a promenádou, na pobřeží Kvarnerského zálivu s věhlasnou 
crikvenickou pláží. Celé město je ve skutečnosti riviéra, která se skládá ze čtyř částí: Crikvenica, Dramalj, 
Jadranovo a Selce. Název města Crikvenica pochází z chorvatského crkva - kostel, podle zdejšího kostela, 
který založil Nikola Frankopan v roce 1412.

Cena  za  osobu  zahrnuje: ubytování + polopenze-bufet, (u večeře ¼ litru vína a ¼ litru minerálky, 
děti ¼ litru minerálky), ložní i koupelnové prádlo, úklid, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta.  
Cena  nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa: mládež 12–18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč; 
dítě ZDARMA platí vždy 1 000 Kč za BUS. Příplatky: 1/1  pokoj: 4 noci 2 200 Kč, 7 nocí 3 800 Kč. 
Slevy: druhé dítě do 6 let bez nároku na lůžko - 50 %; osoby nad 17 let na přistýlce - 800 Kč; pokoj park 
- 600 Kč/os/pobyt, pokoj park bez balkónu - 1 000 Kč/os/pobyt.

dvoulůžkové pokoje - 1 přistýlka - pobyty s polopenzí

 CRIKVENICE hotel MEDITERAN ***  POLOPENZE / KLIMA / BAZÉN
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CHORVATSKO CHORVATSKO
STŘEDNÍ DALMÁCIE – TROGIR

Nádherné historické centrum města je 
památka chráněná UNESCEM, kterou založili 
ve 3. století př.n.l. Řekové jako osadu Tragurion. 
Později obci dobyli Římané. Velký rozmach 
vznikl za chorvatských a uherských králů, kteří 
obci přiznali autonomii. Přes mnohaletý odpor 
Benátčané v roce 1420 město dobyli a vládli 
zde celých 400 let. Benátčany vystřídali krátce 
nato Francouzi, potom na 100 let Rakušané. 
Od r. 1918 je Trogir v rukou Chorvatů.

Pláže a koupání:
Dalmácii navštěvujeme hlavně kvůli nádhernému a průzračně čistému moři. Pláže jsou kamenité i oblázkové 
s výborným vstupem do moře a jsou v blízkosti hotelů i vilek, které máme v nabídce. Jen pár kroků od hotelu 
JADRAN kolem hotelu KAIROS až za hotel MEDENA směrem na Vranicu se nachází několik kilometrů dlouhá 
pláž a promenáda kolem moře s možností pronájmu slunečníků a lehátek, lodí, šlapadel, létaní na padáku aj. 
Sport: trogirská riviéra nabízí výborné podmínky pro vodní sporty – jachting, windsurfing, potápění, ale 
i tenis, kuželky a stolní tenis. Zábava: Trogir, kam kdykoliv dojedete lodním taxi, nebo i dojdete pěšky, nabízí 
večerní i noční pobavení na tanečních terasách, diskotékách. V průběhu sezóny se konají pro široké okolí 
velice oblíbené zábavní festivaly „Ribarske noci” i koncerty klasické hudby v historických prostorách starobylého 
skvostu dalmatského pobřeží – Trogiru.

 Hotel KAIROS*** POLOPENZE / KLIMA
Vybavenost  a  popis  pokojů: klimatizované 2 lůžkové 
pokoje s možností jedné přistýlky, TV/SAT, balkony 
s venkovním sezením, masážní sprchové boxy, WC. 
Ze všech pokojů je boční výhled na moře. Lednice jsou 
na chodbách v každém patře, výjimečně i na pokoji. 
Hotel se nachází ve středisku Seget Donji, vpravo kousek 
od hotelu Medena, vlevo kousek od hotelu Jadran 
po přímořské promenádě. Poloha: 100 m od pláže a asi 
3 km do historického centra. Hotel Kairos je velice 
oblíbený, příjemný, rodinný hotel v klidném středisku; 
recepce s halou, terasa s výhledem na moře, parkoviště, 
možnost využití autobusového i lodního spojení do Trogiru, 
nabídka sportovního vyžití a dobrá dostupnost na velkou 
pláž u hotelu Medena, kde jsou různé kiosky, hospůdky, 

minigolf, stolní tenis, restaurace, slunečníky, lehátka. 
Hned pod hotelem jsou různé malé i větší pláže, které 
nejsou ani v nejvyšší sezoně přeplněné.
Stravování: snídaně od 7 do 10 hodin - bufet včetně 
nápojů: káva, čaj, teplé i studené mléko, ovocný nápoj, 

máslo, džem, med, jogurt, musli, sýr, salám, vejce, 
paštika, párky. Večeře od 17 do 21 hodin – v nabídce 
je vždy polévka, servírované menu s možností výběru 
ze 3 hlavních jídel vybraných den předem, salátový 
bufet, balený desert, nebo ovoce, nápoje za poplatek. 
Stravování je v hotelu Kairos zajištěno i pro klienty, kteří 
bydlí ve všech ostatních vilkách.

recepce v hotelu KAIROS
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CHORVATSKO CHORVATSKO

KAIROS jídelna

KAIROS pláž

KAIROS terasa

KAIROS pláž

Cena za osobu vždy zahrnuje: 7 × ubytování, 7 × polopenzi, pojištění CK ADRIA proti úpadku, úklid, ložní 
a koupelnové prádlo, delegát, WIFI na recepci ZDARMA. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa: 
12–18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. Příplatky: 1/1 pokoj: 2 500 Kč. Příplatek za BUS kromě termínů ZDARMA. 
Slevy: děti do 6 let na přistýlce jsou ZDARMA, platí vždy 1 000 Kč za BUS;

KAIROS *** POLOPENZE / KLIMA
dvoulůžkové pokoje – 1 přistýlka – pobyty s polopenzí 

Hotel KAIROS - apartmány *** POLOPENZE / KLIMA / LEDNICE
BILO: 1 dvoulůžková ložnice + obývací pokoj s možností až dvou přistýlek tj. rozkládací gauč. 
Poloha: 100 m od moře. Ubytování: velice oblíbené, v obývacím pokoji je kuchyňský kout s lednicí, TV/
SAT, klimatizace, vždy balkon s bočním výhledem na moře. Stravování: polopenze v hotelu KAIROS. 
Výhoda: kuchyňka a lednice, jedno dítě do 6 let a jedno dítě do 10 let na přistýlce jsou ZDARMA.

Cena  za  osobu  vždy  zahrnuje:  7 × ubytování, 7 × polopenzi, ložní a koupelnové prádlo, WIFI na recepci 
ZDARMA, spotřeby, pojištění CK ADRIA proti úpadku, delegát. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová 
taxa: 12–18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. Příplatek za BUS kromě termínů ZDARMA. Jednolůžkové pokoje nejsou 
možné ani za příplatek. Slevy: děti do 6 let a do 10 let na přistýlce jsou ZDARMA, platí vždy 1 000 Kč za BUS.

apartmán BILO = 1 ložnice - pobyty s polopenzí
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CHORVATSKO CHORVATSKO
 Vila ANTE - apartmány *** POLOPENZE / KLIMA / LEDNICE

TRILO: 2 dvoulůžkové ložnice + kuchyně; možnost jedné přistýlky v jedné ložnici. 
Poloha: 100 m od moře. Ubytování: velice oblíbené, v obývací kuchyni je kuchyňský kout s lednicí, 
TV, klimatizace, vždy balkon nebo terasa, výhled na moře. Stravování: polopenze v hotelu KAIROS. 
Výhoda: kuchyňka a lednice, velké balkóny.

Cena  za  osobu  zahrnuje: 7 × ubytování, 7 × polopenzi, pojištění CK ADRIA proti úpadku, všechny 
spotřeby, ložní a koupelnové prádlo, delegát, WIFI na recepci ZDARMA
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa: 12–18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. Příplatek za BUS 
kromě termínů ZDARMA. Jednolůžkové pokoje nejsou možné ani za příplatek. 
Děti do 3 let na přistýlce jsou ZDARMA, platí vždy 1 000 Kč za BUS.

apartmán TRILO = 2 ložnice – pobyty s polopenzí

Apartmány - jen ubytování  bez POLOPENZE / KLIMA / KUCHYNĚ
Apartmány: nabízíme 3 – 7 lůžkové, standardně vybavené apartmány do 300 m od moře v městečku 
Donji Seget, nebo Vranica. Apartmány jsou vždy s balkonem či terasou, kuchyňkou a koupelnou, 
klimatizace za příplatek 1 000 Kč / apartmán / týden. V tabulce je uvedena cena za apartmán na týden,  
od soboty do soboty.

Cena za osobu zahrnuje: 7 × ubytování, všechny spotřeby, závěrečný úklid, ložní a koupelnové prádlo, 
služby delegáta, pobyty sobota – sobota. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa: 12 – 18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. 
Příplatek za autobus: děti do 12 let 1000 Kč, dospělí 2 000 Kč nebo doprava vlastní.
BUS odjíždí vždy v pátek večer.

3 – 7 lůžkové apartmány – pobyty bez polopenze
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CHORVATSKO CHORVATSKO

dvoulůžkové pokoje – 1 přistýlka - pobyty s polopenzí

 Hotel JadranHotel Jadran ***+ POLOPENZE / KLIMA / BAZÉN

Cena za osobu zahrnuje: 7 × ubytování, 7 × polopenze-bufet, pojištění CK proti úpadku, ložní a koupelnové 
prádlo, delegát; WIFI na recepci ZDARMA. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa : děti 12–18 
let 180 Kč, dospělí 350 Kč. Příplatek: vyšší patro: 400 Kč/os/pobyt, přízemí je bez příplatku. Příplatek za BUS 
kromě termínů ZDARMA. Slevy: děti do 8 let na přistýlce jsou ZDARMA, platí vždy 1 000 Kč za BUS; dítě 
ubytované s 1 dospělým: do 14 let - 30 %; 14 – 18 let - 20 %; dospělá osoba na přistýlce - 1 000 Kč.

Tento příjemný hotel je posazen v borovém háji cca 2 km od Trogiru, přímo u moře.  
4 hotelové pavilony slouží k ubytování hostů v klimatizovaných dvoulůžkových pokojích 
se sprchou, WC, TV/SAT, fénem, terasou. Hotelová pláž je s drobnými oblázky, 
pozvolným vstupem do moře, se slunečníky a lehátky. V hlavní hotelové budově 
je restaurace s terasou a krásným výhledem na moře a město Trogir, pizzerie, bar, venkovní bazén, 
tenisové kurty. Doporučujeme klientům, kteří vyžadují krásné prostředí, výborné jídlo a venkovní bazén. 
Výhoda: sleva na dítě ubytované s 1 dospělým !!!

14 CH



CHORVATSKO CHORVATSKO

RESNIK bungalov část krásné pláže

 RESNIK KAŠTELA bungalovy RESNIK   ALL INCLUSIVE
Ubytování: vhodné pro rodiny s dětmi a klienty, kteří dávají přednost 
jednoduchému ubytování a dobrému jídlu včetně nápojů, 7 km od historického 
centra Trogiru a 20 km od Splitu. Velice vyhledávaný uzavřený komplex v lesoparku 
se středomořskou vegetací. V bungalovu je lednička, WC, koupelna, terasa. Klimatizace je za příplatek 1 400 Kč/
os/pobyt a jen na vyžádání. Stravování: snídaně, oběd, večeře – mezinárodní bufet včetně nápojů; od 10. 
do 22.00 točené pivo, víno, nealko, od 16. do 17.00 zmrzlinový bufet pro děti. Vybavení: všechny společné 
prostory jsou klimatizované, restaurace s terasou s výhledem na moře, recepce, bar, TV místnost, WIFI v recepci. 
Pláže: oblázkové, místy písčité s pozvolným vstupem do moře. Na pláži jsou sprchy, lehátka a bar. Sportovní 
aktivity: stolní tenis, fotbal, košíková, tenisové kurty za poplatek, dětský klub pro dětí 4-12 let s programem.

Cena zahrnuje: 7× ubytování, 7× all inclusive chorvatského typu, úklid, prádlo ložní i koupelnové, delegát.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa: mládež 12–18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. 
Příplatek za autobus: děti do 12 let 1 000 Kč, dospělí 2 000 Kč. BUS odjíždí vždy v pátek večer 
Slevy: děti do 6 let mají ubytování a all inclusive ZDARMA, platí jen 1 000 Kč za autobus.

2 – 4 lůžkové bungalovy

16 CH



CHORVATSKO CHORVATSKO

hotel RESNIK pokoj v hotelu

 RESNIKKAŠTĚLA hotel RESNIK    ALL INCLUSIVE 
Ubytováni: 2 lůžkové pokoje s balkonem s možností jedné přistýlky 
v hotelovém pavilonu. Vybavení: společné prostory jsou klimatizované, 
restaurace s terasou a výhledem na moře, bar, recepce, TV místnost, parkovací 
místa. Stravování: snídaně, oběd, večeře – mezinárodní bufet včetně nápojů; od 10 do 22.hod. točené 
pivo, víno, nealko; od 16. do 17.hod zmrzlinový bufet pro děti. Klimatizace - příplatek 1 400 Kč / platící osoba 
/ pobyt a jen na vyžádání. Jednolůžkový pokoj - příplatek 2 000 Kč. Pláže jsou oblázkové, s hrubým pískem 
a pozvolným vstupem do moře, vzdálené cca 50 m od hotelu. Sportovní aktivity: 5 tenisových dvorců, 
travnaté fotbalové hřiště, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, animace pro děti. Autobus 
do Trogiru nebo do Splitu jezdí každých 30 minut, zastávka je asi 200 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7 × ubytování, 7 × all inclusive chorvatského typu, úklid, prádlo ložní i koupelnové, delegát.
Cena  nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytová taxa: 12–18 let 180 Kč, dospělí 350 Kč. 
Příplatek  za  BUS:  děti do 12 let 1000 Kč, dospělí 2 000Kč, - BUS odjíždí vždy v pátek večer. 
Slevy: 1 dítě do 6 let má ubytování a all inclusive ZDARMA, platí jen 1 000 Kč za autobus.

dvoulůžkové pokoje – 1 přistýlka - pobyty s ALL INCLUCIVE

18 CH


