
tenisové kurty v kempu

chatka 

pláž v kempu

CHORVATSKO ŽIVOGOŠČEMAKARSKÁ RIVIÉRA

CENÍK     ŽIVOGOŠČE - KEMP DOLE                                                                                                        cena/os./Kč

odjezd nástup 
pobytu 

ukončení 
pobytu příjezd počet 

nocí 6 osob 5 osob 4 osoby 3 osoby 2 osoby

12.05. 13.05. 20.05. 21.05. 7 999 1.099 1.199 1.399 1.599
19.05. 20.05. 27.05. 28.05. 7 1.199 1.299 1.399 1.599 1.799
26.05 27.05 03.06. 04.06. 7 1.599 1.499 1.399 1.799 1.999
02.06 03.06 10.06. 11.06. 7 1.899 1.699 1.499 2.099 2.299
09.06 10.06. 17.06. 18.06. 7 1.699 2.099 2.299 2.499 2.799
16.06 17.06. 24.06. 25.06. 7 1.899 2.199 2.499 2.799 3.099
23.06 24.06. 01.07. 02.07. 7 2.299 2.599 2.899 3.599 3.999
30.06 01.07. 08.07. 09.07. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
07.07. 08.07. 15.07. 16.07. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
14.07. 15.07. 22.07. 23.07. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
21.07. 22.07. 29.07. 30.07. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
28.07. 29.07. 05.08. 06.08. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
04.08. 05.08. 12.08. 13.08. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
11.08. 12.08. 19.08. 20.08. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
18.08. 19.08. 26.08. 27.08. 7 2.699 2.999 3.299 3.999 -
25.08 26.08. 02.09. 03.09. 7 1.699 1.999 2.299 2.599 2.899
01.09 02.09. 09.09. 10.09. 7 1.499 1.699 1.899 2.199 2.499
08.09 09.09. 16.09. 17.09. 7 1.199 1.299 1.399 1.599 1.799
15.09 16.09. 23.09. 24.09. 7 899 999 1.099 1.299 1.499
22.09 23.09. 30.09. 01.10 7 599 699 799 999 1.199

Poznámka: cena je uvedena za osobu při obsazení chatky uvedeným počtem osob.
Slevy: ZDARMA dítě do 6 let* ubytované na 5. a 6. lůžku,
           -50% dítě do 6 let* ubytované na 4. lůžku,
           -30% dítě do 6 let* ubytované na 3. lůžku,
           -20% dítě do 12 let** ubytované na 3. až 6. lůžku,
           -10% senior***.
* Dítě do 6 let – narozeno 2000 a mladší, **dítě do 12 let – narozeno 1994 a mladší, ***senior  - narozen 1941 a starší.
Dále SLEVY časové, věrnostní a další - viz Program slev na straně 2.
Cena zahrnuje: ubytování v chatkách na uvedený počet nocí, spotřebu vody a elektrické energie, služby delegáta CK a pojištění pro 
případ úpadku CK.
Cena nezahrnuje: zejména dopravu (možno přiobjednat, viz příplatky fakultativní), pobytovou taxu, cestovní pojištění (možno sjednat 
samostatně v CK), povlečení, závěrečný úklid a nic, co není výslovně uvedeno.
Příplatky fakultativní:  +1.999 Kč/os. – doprava autobusem s klimatizací z Brna (ostatní odjezdová místa za příplatek), 
+1.470 Kč/os. – 7 x večeře, +2.100 Kč/os. – 7 x polopenze.
Příplatky povinné: pobytová taxa + 280 Kč/os./7 nocí - osoba starší 18 let , + 140 Kč/os./7 nocí - dítě 12-18 let, dítě do 12 let 
pobytovou taxu neplatí. Taxa se hradí zároveň s pobytem přímo v CK.
Informace: autobusová doprava - předpokládaný odjezd z Brna je v pátek v 16.30 hod., orientační doba jízdy z Brna je cca 15 hod. 
Vlastní doprava - nástup pobytu v uvedený den od 14 hod. Ukončení pobytu v uvedený den do 10 hod.

NEJatraktivnějšípobřeží

Místo: Živogošče - kemp Dole
je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších kempů na pobřeží Makarské riviery, 
vzdálený cca 4 km jižně od Živogošće. Rozkládá se ve stínu hustého piniového háje 
pod majestátnými vrcholy pohoří Biokovo a u překrásné oblázkové pláže. 
Vzdálenost z Brna: cca 940 km.
Ubytování: zařízené chatky jsou umístěny ve vzdálenosti cca 80 m od moře, 
na klidném místě. Jedná se nově postavené chatky, vyrobené  z kvalitního dřeva. 
K dispozici máme 10 chatek s celkovou kapacitou až 60 lůžek, každá chatka má 
4 – 6 lůžek, každé lůžko je vybaveno polštářem a přikrývkou (povlečení je nutné 
dovézt si s sebou). Chatky o celkové obytné ploše 32 m2 (+ terasa 10m2) disponují 
dvěma samostatnými ložnicemi (každá pro 2 osoby) a obytnou místností s palandou 
pro 2 osoby. Chatka je dále vybavena el. osvětlením, zásuvkami 220V a zařízeným 
kuchyňským koutem, který je umístěn v obytné místnosti (elektrický vařič, lednička 
120 l – 140 l s mrazákem, nádobí a příbory pro příslušný počet osob). Součástí 
chatky jsou také úložné prostory, terasa k večernímu posezení a plastový zahradní 
nábytek (stůl, židle). Ke každé chatce je k dispozici parkovací místo. Chatky nejsou 
vybaveny sociálním zařízením, tzn. že WC, sprchy a umývárny jsou společné v kempu 
ve vzdálenosti cca 30 m od chatek. K vybavení kempu dále patří recepce,  snack-bar, 
malá prodejna potravin a stánek s ovocem a zeleninou. Pro sport lze pronajmout 
4 tenisové kurty s umělým povrchem. Pro míčové a jiné hry je možné využít volného 
přírodního prostoru v blízkém okolí chatek. K dispozici je i volejbalový kurt.
V bezprostřední blízkosti kempu se nachází vesnice Živogošče - Blato, kde najdeme 
obchod s potravinami, stánky se zmrzlinou i několik restaurací.
Strava: vlastní – každá chatka má k dispozici zařízený kuchyňský kout 
(viz. ubytování). Možnost přiobjednat polopenzi nebo pouze večeře. Večeře* 
– polévka, hlavní jídlo. Nápoje se hradí zvlášť. Polopenze* – kontinentální snídaně 
(včetně nápojů), večeře - polévka, hlavní jídlo. Nápoje k večeři se hradí zvlášť.
*Strava probíhá v nedaleké restauraci (cca 3 minuty chůze). Vaří místní personál, 
strava se připravuje z kvalitních a čerstvých surovin.
Vzdálenost od moře: cca 80 m.
Pláž: kemp se nachází přímo nad překrásnou a dlouhou oblázkovou pláží 
s pozvolným přístupem do moře, která patří k nejkrásnějším na Makarské rivieře. 
Dále po pobřeží oběma směry najdeme několik nádherných intimních a malých pláží 
umístěných mezi skalami.
Fakultativní výlety a služby: výlety lodí – ostrovy Hvar a Korčula, fi sch piknik. 
Výlety autobusem - Makarská, Split, Dubrovník, vodopády Kravica, Medjugorje, 
Mostar aj. Ostatní – pohoštění v typické horské usedlosti aj. 
Výlety a služby organizují místní turistické kanceláře prostřednictvím delegáta 
CK Tušla. Bližší informace v CK.
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NEJprostornějšíchaty v kempu

nám. Svobody 10, 602 00 Brno
tel.: 542 219 331, 542 217 191, mobil: 602 588 752

fax: 542 212 999, 542 217 192
    Po - Pá:  8.30 - 18.30   

       ck@tusla.cz         www.tusla.cz        skype: cktusla

od 599 Kč/os.

aktuální last minute na www.tusla.cz


