
 in PD ZZV CELJE 
 

Vas vabita v Dalmacijo, v  Vodice -  hotel  IMPERIAL PARK ***od 26.4. do 3.5.2020 

Nedaleč stran od Šibenika, v živahnem zalivu, ki ga obkrožajo številni otoki in otočki, se nahaja kraj Vodice, ki slovi kot 

eno od najbolj urejenih krajev hrvaške obale. Zaradi bližine Kornatov ter kanjona reke Krke s čudovitimi slapovi so 

Vodice ena od zelo priljubljenih in atraktivnih turističnih destinacij. 

 

Opis lokacije: Vodice, sredi parka z mediteranskim rastlinjem in borovci, 700 metrov iz centra mesta. Plaža: 50 m, 

prodnata, delno betonirana; Bazen: DA. Manjši notranji bazen z morsko vodo. Storitev: polpenzion; Klimatizirano: 

restavracija, skupni prostori, sobe; Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačen. 

Ostalo: glavna hotelska zgradba z depandanso, restavracija, aperitiv bar, TV salon, savna, masaža, fitnes, 4 teniška 

igrišča, igrišče za odbojko, tobogan, snack bar in coctail bar na plaži, vodni športi, terasa.  

SOBE: dvoposteljna soba ima balkon s pogledom na park , telefon, satelitska televizija, klima; en del hotela ima sobe  z 

dvigalom, drugi del je brez dvigala. Stran, ki nima dvigala, ima samo 3 nadstropja .  

Naše bivanje v Vodicah bomo popestrili  z dnevnimi pohodi, kot je to pri nas v društvo že stalna praksa. Obhodili 

bomo planinske poti v okolici Vodic in Šibenika –od  Rupića do Orlovače, lep pa je tudi pohod  po planinski stezi ob 

Vranskem jezeru. Po dogovoru in doplačilu si bomo lahko ogledali NP Krka, obiskali z ladjico Prvič (Spominski center 

Faust Vrančića ) ali prekrasni Zlarin. 

 

 Cena  na osebo v dvoposteljni: BP T SAT TV KL  359,00 € +TT . 

 Možnost plačila na štiri obroke po položnici, ki jo prejmete od TA Relax – februarja, marca, aprila in zadnji obrok v  

maju.!  

Če se prijavite kasneje, se število obrokov zmanjša.  

 

Prijave in informacije do zasedbe avtobusa na telef. štev. 031 706 509 Franjo ! 

 

Paketna cena po osebi vključuje: 

1. Prevoz z  avtobusom turistične kategorije do hotela in nazaj po programu 

2. 7 x  POLPENZION  v hotelu  IMPERIAL PARK 3*  

• samopostrežni zajtrk (od 7.00 do 10.00 ure) 

• samopostrežno večerjo (od 19.00 do 21.00 ure) 

3. koriščenje Wi-Fi interneta na recepciji brezplačno 
 



 
 
 
 
DOPLAČILA:  

 doplačilo za odpovedni riziko SKUPINA IMA ENOTNO ZNIŽANO CENO 10,00 € NA OSEBO 
 Turistična taksa 1,40€ na osebo na dan 
 SOBA enoposteljna : doplačilo je 115 € za 7 dni na osebo 

 

 

ODPOVEDNI RIZIKO:  5% na paketno ceno s prevozom – SKUPINA IMA ENOTNO ZNIŽANO CENO 10,00 € NA OSEBO 

 

Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi aranžmaja, če nastopi: 

 Smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja; 

 Hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje. 

Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka znaša 5% vrednosti celotnega aranžmaja.  

Če imate vplačan odpovedni riziko vam v primeru stornacije vrnemo vrednost celotnega aranžmaja, v kolikor 

odpovednega rizika nimate nosite stroške stornacije po splošnih pogojih. 
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