CENTRUM NURKOWE

ZAPRASZAMY
NA
WEEKEND MAJOWY W CHORWACJI

Termin 30.04- 07.05.2021 r ( 7 noclegów )
Witamy serdecznie miłośników nurkowania i zapraszamy do spędzenia z nami
weekendu majowego w środkowej Dalmacji. Tak jak w latach poprzednich
przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę cenową dostosowaną na każdą kieszeń.
Wyjątkowy urok wybrzeża, krystalicznie czysta woda, słońce, przepiękne krajobrazy i
sympatyczni ludzie gwarantują niezapomniane wrażenia.
Tradycyjnie „weekend majowy” kończymy dalmatyńską kolacją przygotowywaną w
magicznym miejscu w górach, połączoną z muzyką na żywo, przy której zawsze świetnie
się bawimy.
Lokalizacja: wyspa Brać miejscowość Supetar ( 50 min promem ze Splitu ! )

NURKOWANIE
Pakiet 10 nurkowań: = 300 €/os
Zapewniamy;
10 nurkowań (5 dni nurkowych) wszystkie nurkowania odbywają się z łodzi.
W programie, nurkowania w jaskini i na wrakach!!
Butle, pasy balastowe, dowóz na miejsca nurkowe, przewodnika.
Na miejscu można wypożyczyć sprzęt nurkowy, podnieść kwalifikacje nurkowe.
Cennik na stronie ( www.amber-divecenter.com)
Ceny nie zawierają:
dopłata za nurkowanie w jaskini/na wraku =
- wypożyczenia sprzętu
- ubezpieczenie .

+10/+5€

NOCLEG

Hotel Amor/Villa Vela Luka ****

Hotel Velaris ***
-

cena :
340 eur ****
270 eur ***

Cena za 7 noclegów od osoby w pokoju 2 osobowym
W cenie wyżywienie ( śniadanie, obiado-kolacja)
Pokoje 2 osobowe o wysokim standardzie, jak na 4 * i
3 * przystało.
Godna polecenia jest oferta dotycząca Villi Vela Luka.
Budynek usytuowany nad samym morzem.
Oddany do użytku w 2011 roku, po kapitalnej
renowacji.
Do wszystkich cen należy doliczyć opłatę klimatyczną 1,5 eur/os/dzień

Dziecko do lat 12 z dwójką dorosłych w pokoju - gratis !!!
Apartamenty
cena : 140 eur
Prywatne apartamenty o wysokim standardzie
2, 3 i 4 osobowe ,TV sat oraz aneksami
kuchennymi. Do dyspozycji gości grill w
ogrodzie. Bardzo atrakcyjne lokalizacje.
Cena dotyczy 7 noclegów w apartamentach w
pokojach 2, 3, 4 osobowych.
W apartamentach wyżywienie
we własnym zakresie.
W cenie nie jest zawarta opłata klimatyczna 1,5 eur/os/dzień.

Serdecznie zapraszamy !!!

