
VSTOP V POLETJE NA MLJETU

Termini:  25.5.2021 - 30.5.2021

              30.5.2021 - 6.6.2021

              25.5.2021 - 6.6.2021


Cena:

Cena z avtobusom 5 dni: 339€, 

Cena z avtobusom 7 dni: 399€

Cena z avtobusom 12 dni: 692€


Cena z lastnim prevozom 5 dni:199€

Cena z lastnim prevozom 7 dni:279€


Že tudi vi komaj čakate vroče dni in tople noči na morju?

Potem je Mljet - zelena oaza sredi Jadrana prava izbira za vas.


Mljet ponuja številne priložnosti za samostojna raziskovanje, za miren počitek 
ali prijetno druženje. Na otoku se kopajo od maja do praktično konca jesni, 
saj znajo biti dnevi prijetno ogreti, morje pa toplo.


V CENO JE VKLJUČENO:

-avtobusni prevoz (trajekt, ali ladjica)

-dobrodošlica v dolini Neretve (v primeru prevoza)

- 5x oziroma 7x oziroma 12x zajtrk in večerja

- namestitev v sobah - morska stran

- vstop v nacionalni park

- ladjica - izlet na otok Sv. Marije, 

- pohodi in razikovanja

- animacijske aktivnosti


NAMESTITEV: HOTEL ODISEJ***

Lega: hotel se nahaja v naselju Pomena in je hkrati tudi edini hotel v Nacionalnem parku.

Nekaj minut hoje od hotela sta dve slani jezeri.

Plaža: oddaljenost od pleže 10m, kamnita, ob hotelu betonirana, brezplačni ležalniki in senčniki

Sobe:klima, prha, wc (obnovljene kopalnice), fen, sat TV, minibar, del sob ima balkon, pogled na 
morsko stran ali park, možnost dodatnega ležišča (raztegljiv kavč), možnost doplačila otroške 
posteljice na rezepciji.

Restavracija: klimatizirana restavracija s pokrito teraso s pogleodm na morje - polpenzion - bogat 
samopotrežni zajtrk in večerja.

Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar, taverna, dvigalo v glavni zgradbi, terasa  z žarom, 
betonirana površina za sončenje, zunanji bazen za otroke z morsko vodo, možnost priveza za 
manjše plovilo, parkirišče, možnost uporabe sefa in pranje perila, menjalnica, manjši wellnes 
center - fitness (brezplačen za hotelske goste), savna, usluge beauty centra so za doplačilo.

Športna ponudba: kanu, kajak, kolesarstvo, potapljanje, deskanje, šola deskanja, sprehajalna 
steza.


POPUSTI:


Lastni prevoz:

otrok 0-13 let (2+1) 100%,

2-13 let (1+1) 50%,

drugi otrok 0-13 let 50%,

nas 13 let (2+1) 20%


OBVEZNA DOPLAČILA:

turistična taksa 2€ po osebi na dan




MOŽNA DOPLAČILA:

-1/1 soba 20€ po osebi na dan

- soba BM 5€ po osebi na dan

- rezervacija sprednjih sedežev 10€ po osebi

- zavarovanje rizika odpovedi ali Coris zavarovanja

- domače živali 4 na dan


OPOMBE:

-v primeru manjšega števila potnikov si pridružujemo pravico prevoza s kombijem - doplačilo 10€ 
po osebi. 

-odhod avtobusa ali kombija bo en dan prej v večernih urah.

-potniki se pobirajo na relaciji: Celje, Ljubljana, Novo mesto, opcijsko tudi Maribor, 

odhod iz posameznega vstopnega mesta pa bo zagotovljen v primeru minimalno 10 prijavljenih.

-animacija v primerju najmanj 30 prijavljenih oseb







