
CHORVATSKO 
 

Hotel PUNTA ** Igrane 

 
 
 

Hotel PUNTA se nachází v malém přímořském letovisku, v rybářské vesničce Igrane. Hotel je postaven v atraktivním 
moderním stylu v dokonalé harmonii dalmátského prostředí. Hotel má 132 klimatizovaných pokojů se satelitním příjmem v 
hlavní budově a 34 apartmánů v těsné blízkosti. Hotel dále nabízí restauraci, sál, kavárnu, noční klub, víceúčelovou halu, 
kadeřnictví, obchod se suvenýry, TV místnost, terasu, restauraci na pláži, mini golf a bazém se snack barem. Igrane se 
nachází 16 km od Makarské a 77 km od Splitu. Hotel Punta přivítá všechny, kteří se chtějí vrátit k přírodě a strávit svou 
dovolenou v klidném a příjemném prostředí. 

 

      

 
Ubytování v hotelu: klimatizovaný pokoj, TV/sat, telefon, sprcha/WC, balkon. 
Ubytování v apartmánech (studio): klimatizovaný pokoj, TV/sat, telefon, sprcha/WC, balkon. 
Stravování: all inclusive 
Hotelová nabídka: restaurace, kavárna, noční bar, TV místnost, kadeřnický salon, obchudky. 
  

Ceny v Kč na osobu/týden  10.9.-24.9. 4.6.-18.6. 18.6.-16.7. 16.7.-20.8. 
Kod Ubytování  Strava 20.8.-10.9. 

62399 1/2 +1 SH,WC,BL,AC AL 6.363 6.804 7.245 8.064 

62398 1/2 +1 SH,WC,BL,SS,AC AL 6.993 7.434 7.875 8.694 

62400 1/2 +1 App Studio,BL,SS,AC AL 6.174 6.363 6.804 7.623 

62402 1/2 +2 SH,WC,BL,FAM,AC AL 6.363 6.804 7.245 8.064 

62401 1/2 +2 SH,WC,BL,FAM,SS,AC AL 6.993 7.434 7.875 8.694 

SLEVY: přistýlka 30%, 2 dosp.os. a 1 dítě do 12 let ZDARMA a 1 dosp.os. a 1 dítě do 12 let -20%.   

V pokoji 1/2+2: 2 dosp.os. a 2 děti do 12 let - 1. dítě ZDARMA a 2. dítě -50%.   

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

Cena zahrnuje: ubytování, all inclusive, cestovní pojištění včetně storna, pobytovou taxu, pojištění proti úpadku CK. 
 
All inclusive service zahrnuje: 
 
- snídani, oběd, večeře formou bufetu 
- domácí alkoholické nápoje + nealkoholické nápoje 
- od 10:00 do 23:00 hod nabídka alkoholických a nealkoholických nápojů u venkovního bazénu 
- od 16:00 do 17:00 čaj, káva, sladké zákusky 
- animační program pro děti a dospělé 
- lehátka a slunečníky u venkovního bazénu 
- 3 x týdně živá hudba s programem 
- sportovní aktivity, mini-golf, kuželky, stolní tenis 
 
Možnost objednání autobusové dopravy za 2.490 Kč/osobu. 

Únor 2011 


