Må bra i Kroatien
27 september till 4 oktober

Nu gör vi det igen” MÅ BRA RESA ”den här gången bär det av till Kroatien för 55 +
till den charmiga och romantiska orten Tucepi.
Pris per person: 10 995sek
Enkelrumstillägg:1900 sek
Tillval; Superior rum med havsutsikt 890 sek per person

Ingår i resans pris: Flyg Luleå-Split t&r. 7 hotellnätter del i dubbelrum med
balkong och park utsikt inkl. all inclusive , transfer flygplats-hotell t/r,

Vårt boende under resan:

Hotell Neptun***
Nyrenoverade Hotell Neptun är ett trivsamt All Inclusive-hotell med utmärkt
läge vid såväl strandpromenaden som det kristallklara havet. Omgiven av en
doftande grön medelhavsträdgård kan du njuta av lata dagar på den stora
härliga solterrassen. Här finns ett stort poolområde inkl. barnpool och bar. Eller
varför inte gå ner till den sammetsmjuka klapperstenstranden där det erbjuds
gott om vattensportaktiviteter och salta bad. För den som vill röra på sig lite
mer finns ett sportcenter bredvid hotellet. Där kan man spela tennis, basket
och fotboll mm

Rum i sidobyggnader
Trendiga och fräscha
dubbelrum för 2 personer
med balkong.
•
•
•
•
•
•
•

Luftkonditionering
Wi-Fi
Säkerhetsbox
Satellit-TV
Minibar
Telefon
Badrum med dusch
eller badkar och
hårfön.

Fakta & Faciliteter:
HOTELLET ERBJUDER
•
Bad 20 m
•
Centrum 1 km
•
Pool Ja
•
Luftkonditionering Ja
•
Internet Wi-Fi
•
Hiss Ja
•
Säkerhetsbox Ja
•
Minimarket 100 m
•
Restaurang Ja
•
Bar Ja

Hej!
Nu gör vi det igen” MÅ BRA RESA ”den här gången bär
det av till Kroatien för 55 + till den charmiga och
romantiska orten Tucepi.
Orten Tucepi ligger ca 4 km söder om Makarska. Den
härliga klapperstenstranden och långa
strandpromenaden som är kantad med restauranger,
affärer och kaféer kännetecknar orten. I och runt
Tucepi går det utmärkt att vandra eller att hyra cykel
och upptäcka det vackra landskapet. Med på resan
finns vår gympaledare Gunilla Johansson
Söndag
Vi flyger direkt från Luleå till Kroatien kl,18,15

Avresa 27september 2020

(flygtid ca 3,5 timmar)

Obs!! begränsat antal platser Obs!

När vi landar i Split möter en guide från Kroatienspecialisten upp
vid ankomsthallen. Busstransfer ca 90 minuter till vårat Hotel.
Under dagarna kommer Gunilla att köra skön gymnastik med oss,
bland annat gympa, vattengympa och yoga. Så Glöm ej ta med
din Yoga matta på resan

Pris: 10 995 sek
del i dubbelrum med balkong och
park utsikt

sista anmälningsdag 29 maj
Enkelrumstillägg: 1900 sek

På kvällarna samlas vi för gemensamma middagar och där efter
lite olika roliga aktiviteter.

Tillval;
Superior rum med havsutsikt 890 sek
per person begränsat antal rum.

Måltider.

Avbeställningsskydd via Europeiska
ERV, 6% av resans pris, kontakta oss
för mer information

På detta hotell ingår:

Allt detta ingår i priset:

•

All Inclusive
Frukostbuffé

•

Lunchbuffé

•

Middagsbuffé

•

Två temamiddagar per vecka
Eftermiddags snacks

•

Eftermiddagste

•

Midnattsnacks

•

Obegränsat med lokalt producerade alkoholfria
och alkoholhaltiga förfriskningar.

Hotellet kan ibland utan förvarning ändra på innehåll och
tider i måltidspaket. Aktuella tider för restauranger och
barer meddelas vid ankomst till hotellet.

Flyg Luleå-Split t/r,
del i dubbelrum inkl. all inclusive,
transfer flygplats-hotell t/r, &
Flygmat
Anmälningsavgiften 2000.-/person
erlägges inom 10 dagar.
Slutbetalning 60 dagar innan
avresa.
Kostnader vid eventuell avbokning:
Tidigare än 60 dagar före
avresedatum: 2000 kr per person.
60-0 dagar före avresa: 100% av
resans pris.
Vi reserverar oss för ev.
skattehöjningar och bränsletillägg
som vi inte kan påverka efter den
24/1-2020. Vi reserverar oss för
eventuella händelser som kan
komma att påverka resan och som
står utanför vår kontroll.
Teknisk Arrangör: Kroatien Specialisten.

RESAN BOKAR DU GENOM

Vi finns på Smedjegatan 13 i Luleå 0920-23 23 50/85 www.vialulea.se

