S PRIMORSKIM VALOM IN RELAXOM NA UGLJAN
7 x POLPENZION + AVTOBUSNI PREVOZ +

apartmaji ZELENA PUNTA 3*
LOKACIJA: Kukljica na otoku Ugljanu.
PLAŽA: od 80 - 150 m, prodnata, skalnata, v bližini peščene plaže.
BAZEN: ne.
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja s solatnim bifejem oz. najem
KLIMATIZIRANO: da.
INTERNET: Wi-Fi, brezplačno.
PARKIRIŠČE: brezplačno na centralnem parkirišču naselja.
OSTALO: turistično naselje, sklop več lepo urejenih objektov, ki so
razvrščeni v terasah (stopnice). V naselju so trije tipi apartmajev, ki so
različno oddaljeni od morja in so v pritličju ali v nadstropju. V sklopu
naselja je restavracija, tenis, namizni tenis, igrišče za odbojko, mini golf,
vodni športi na plaži.
Apartma 1/2+1: spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor z jedilnico in raztegljivim enosedom za eno osebo, kuhinja, kopalnica, terasa
ali balkon.
Apartma 1/2+2: spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor z jedilnico in raztegljivim dvosedom za dve osebi, kuhinja, kopalnica, terasa
ali balkon.
Apartma 1/2+3: spalnica z dvema ležiščema, kuhinja z jedilnico z
raztegljivim dvosedom in druga dnevna soba v kateri je kotna garnitura
(dnevna prostora nista ločena z vrati), kopalnica, terasa ali balkon.
PRIHOD/ODHOD: po 14. uri / do 9. ure.
OPOMBE: apartmaji so bili popolnoma prenovljeni v letu 2011. Posteljnino menjajo 1 x tedensko, brisače 2 x tedensko. V apartmaju 1/2+3
morajo bivati vsaj 3 odrasle osebe (oziroma 3 osebe, ki plačajo polno
ceno).
TRAJEKT: Zadar, Gaženica/Preko, 25 minut.

+ IZLET + FISH PIKNIK + ŽIVA GLASBA
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APP NASELJE
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do 13. leta

BREZPLAČNO
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od 13. do 18. leta

POPUST 30%
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APARTMAJI ZELENA PUNTA

APARTMAJI ZELENA PUNTA

Paketna cena 399 € vključuje:
• prevoz z avtobusom turistične kategorije (hd,
klima, WC, video) - odhod iz Tolmina, Cerkna, Nove
Gorice
• 7 x POLPENZION v sobi 1/2+1 APP B/T T SAT
• pozdravno pijačo
• program rekreativnih in družabnih aktivnosti,
ter organizacijo in izvedbo (predstavnik
RELAXA in predstavnik radia PRIMORSKI VAL)
• izlet z ladjo na Kornate in ribji piknik (fish
piknik)
• živa glasba 3 x tedensko
• organizacijo in izvedbo programa
POPUSTI: Za lasten prevoz 30 eur. Otrok do 3. leta brez ležišča BREZPLAČNO.
Otrok od 3. do 13. leta na dodatnem ležišču BREZPLAČNO. Otrok od 13. do 18. leta
na dodatnem ležišču 30%.
DOPLAČILA: Pavšal za otroka do 13 let 65 EUR. Za TT 1,10 EUR na dan za odrasle, za
otroke od 12. do 18. leta 0,55 EUR na dan. Za posredovanje 18 EUR na prijavnico (voucher).
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V SOBI Z DVEMA ODRASLIMA. Glej popuste
in doplačila.

KORNATI

FISH PIKNIK
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APARTMAJI ZELENA PUNTA - PLAŽA

Ugodno za
ŽIVA GLASBA 3 x
enostarševske
TEDENSKO
družine.
Ugodno za
IZLET NA KORNATE
enostarševske
IN FISH PIKNIK
družine.

