
CHORVATSKO 
 

Hotel JURE **** Solaris 
 

Solaris Hotels Resort je právem označován jako nejlepší rodinné středisko v Chorvatsku. Nachází se jen pár 
minut od dalmátského města Šibenik, obklopeno zelení, podél oceněné 4 km dlouhé oblázkové pláže. 

 

 

  Hotel Jure                                    Pokoj – hotel Jure                         Palma Beach Bar-Night Club 

 
Poloha: v turistickém středisku Solaris, uprostřed zeleně, bezprostředně u pláže. Do Šibeniku několik minut 
pravidelným autobusovým spojem. 
Pláž: dlouhá, oblázková, částečně betonová, vhodná pro děti, sprchy. 
Ubytování: klimatizovaný pokoj, sprcha/WC, vysoušeč vlasů, balkon, klimatizace, safe, TV/sat, mini bar, 
telefon, internetové připojení. V pokoji 1/2+1 je přistýlka (65x180 cm) vhodná pro dítě do 12 let, v pokoji 
1/2+2 je přistýlka (130x180 cm) vhodná pro 2 děti do 12 let. 
Klimatizovaná restaurace: snídaně a večeře – švédské stoly. 
Hotelová nabídka: restaurace, lobby bar, obchod se suvenýry, venkovní bazén, wireless internet v lobby, 
směnárna, možnost parkování, dětské hřiště, půjčovna kol a skútrů. 
Další vyžití: stylová dalmátská vesnice, pirátský mini golf, palmový beach bar, restaurace a bary, dětské 
animace, sport, wellnes & spa centru (htl.Ivan). 
 
Ceny v Kč na osobu/týden 16.4.-14.5. 14.5.-11.6. 10.9.-1.10. 11.6.-9.7. 9.7.-20.8. 
Kód Ubytování  Strava 1.10.-22.10. 20.8.-10.9. 

20943 1/2 SH,WC,BL,AC HB 5.488 6.720 8.960 8.512 10.304 

20944 1/2 +1 SH,WC,BL,AC HB 6.496 7.728 8.232 9.520 11.312 

20945 1/2 +2 SH,WC,BL,FAM,AC HB 8.505 10.017 10.206 11.907 13.797 

45822 1/1 SH,WC,BL,AC HB 7.560 9.744 10.024 11.704 14.168 

SLEVY: přistýlka 30%, 2 dosp.os. a 1 dítě do 12 let ZDARMA a 1 dosp.os. a 1 dítě do 12 let -40%. 

V pokoji 1/2+2: 2 dosp.os. a 2 děti do 12 let – obě děti ZDARMA. 

Příplatek: parkování 2 EUR/den, vstup do vnitřního bazénu Welness & Spa centra v htl. Ivan 2 EUR/os, 1 EUR/dítě. 

TIP KOMPASU: SLEVA 20% při zakoupení zájezdu do 15.2.2011 (uvedená cena již obsahuje slevu 20%) 

Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, cestovní pojištění včetně storna, pobytovou taxu, pojištění proti úpadku CK. 

Možnost objednání autobusové dopravy za 2.390 Kč/osobu. 
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