
Speciální nabídka pro školy, sportovní oddíly, kolektivy v roce 2023 

 8 denní pobytové zájezdy (So – So) 

Chorvatsko – OMIŠ Nemira – penzion Sovulj**  

 
Omišskou riviéru tvoří velký počet větších i menších, oblázkových i písčitých, mořem věčně omývaných pláží, obklopených 
bujným mediteránským rostlinstvem. Uprostřed této přitažlivé riviéry se usadilo starobylé pirátské městečko Omiš. Vzniklo při 
samém ústí krasové říčky Cetiny, přímo u brány přírodní cesty, která vede říčním kaňonem do vnitrozemí, a přitom nám odkrývá 
cetinské ostrovy lásky, překrásné výletní místo Radmanovy mlýny a proslulé vodopády Mala a Velika Gubavica u Zadvarje. Nad 
všemi těmito osadami bdí holé, kamenné svahy Mosoru a Omišské dináry. Kamenná zeď je přerušena pouze při ústí řeky Cetiny u 
Omiše. Poskytuje účinnou ochranu před chladnými zimními větry, a proto se na zelených svazích pod stříbřitě šedým horským 
masívem daří nejen olivám, fíkovníkům, vinné révě, ale dozrávají zde i citrony a pomeranče. Moře vytvořilo nesčetné množství 
větších a menších pláží s nánosy čistého písku a bílých oblázků. 
 
Penzion SOVULJ se nachází v Nemiře – malé turistické středisko, 2 km od centra Omiše. Ubytování je ve velmi jednoduchých dvou 
a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, všechny s balkónem a výhledem na moře. Umístění penzionu je skutečně 
nádherné. Součástí penzionu je jídelna, kterou doplňuje prosluněná terasa s výhledem na moře. V penzionu je k dispozici také sál 
s ping pongem, soukromé parkoviště. 
 
Pláž oblázková, 100 m od penzionu cestou po cca 150 schodech.  
Stravování – polopenze, chorvatská kuchyně.    
 

Termíny a ceny pro 1 osobu:  
03. 06. - 10. 06. 2023 ………  6.300,- Kč/dosp., 5.300,-Kč/děti do 12 let 
10. 06. - 17. 06. 2023 ……… 6.300,- Kč/dosp., 5.300,-Kč/děti do 12 let 
17. 06. - 24. 06. 2023 ……… 6.300,- Kč/dosp., 5.300,-Kč/děti do 12 let  
26. 08. - 02. 09. 2023 ……… 5.800,- Kč/dosp., 4.800,-Kč/děti do 12 let 
02. 09. - 09. 09. 2023 ……… 5.800,- Kč/dosp., 4.800,-Kč/děti do 12 let  
Po dohodě možné i jiné termíny. S autobusovou dopravou je zájezd pátek–neděle. 
 
 
Cena zahrnuje: Polopenze, ubytování ve 2 a 3lůžkových pokojích s balkónem a výhledem na moře, služby delegáta, ložní 
povlečení, povinné pojištění CK ve smyslu Zák. 159/1999 Sb., pobytová taxa. 
Slevy: Každá 15. osoba zdarma, při 40 platících osobách + 3 osoby zdarma. 
Doprava: Zajistíme lux. klimatizované autobusy s kapacitou 49, 54 a 59 osob. 
Cena za 1 os. 2.700 Kč. 
Fakultativní výlety:  
půldenní výlet lodí po Cetině* celodenní plavba na ostrov Brač nebo Hvar 
s občerstvením* návštěva města Split* Šibenik* rafting na řece Cetině* 
horolezectví v kaňonu Cetiny* pohoří Biokovo – výlet na nejvyšší horu 
Biokova.  
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