
CHORVATSKO ŽIVOGOŠČEMAKARSKÁ RIVIÉRA

CENÍK     ŽIVOGOŠČE - hotelový komplex NIMFA*** ALL INCLUSIVE plná penze                            cena/os./Kč

odjezd nástup pobytu ukončení 
pobytu příjezd počet 

nocí pavilony hotel

12.05. 13.05. 20.05. 21.05. 7 7.999 9.199
19.05. 20.05. 27.05. 28.05. 7 8.199 9.399
26.05. 27.05. 03.06. 04.06. 7 8.399 9.599
02.06. 03.06. 10.06. 11.06. 7 10.799 11.799
09.06. 10.06. 17.06. 18.06. 7 10.999 11.999
16.06. 17.06. 24.06. 25.06. 7 11.199 12.199
23.06. 24.06. 01.07. 02.07. 7 11.399 12.399
30.06. 01.07. 08.07. 09.07. 7 11.599 12.599
07.07. 08.07. 15.07. 16.07. 7 13.999 14.999
14.07. 15.07. 22.07. 23.07. 7 13.999 14.999
21.07. 22.07. 29.07. 30.07. 7 13.999 14.999
28.07. 29.07. 05.08. 06.08. 7 13.999 14.999
04.08. 05.08. 12.08. 13.08. 7 13.999 14.999
11.08. 12.08. 19.08. 20.08. 7 13.999 14.999
18.08. 19.08. 26.08. 27.08. 7 13.999 14.999
25.08. 26.08. 02.09. 03.09. 7 11.399 12.399
01.09. 02.09. 09.09. 10.09. 7 11.199 12.199
08.09. 09.09. 16.09. 17.09. 7 10.999 11.999
15.09. 16.09. 23.09. 24.09. 7 8.399 9.599
22.09. 23.09. 30.09. 01.10. 7 8.199 9.399

Slevy - hotel:                                 ZDARMA dítě do 7 let* na přistýlce,
-50% dítě do 12 let** na přistýlce,
-30% dospělá osoba na přistýlce,
-20% dítě do 12 let** s jednou dospělou osobou na pokoji.

Pozn.: pokoj musí být obsazen minimálně 2 plně platícími osobami.
Slevy - pavilony (Family room):   ZDARMA dítě do 7 let* na 4. lůžku nebo na přistýlce,

-50% dítě do 12 let** na 4. lůžku nebo na přistýlce,
-50% dospělá osoba na přistýlce.

Pozn.: Family room musí být obsazen minimálně 3 plně platícími osobami.
*Dítě do 7 let, **dítě do 12 let – horní věková hranice nesmí být dosažena do termínu ukončení zájezdu. Dále SLEVY časové, věrnostní 
a další - viz Program slev na straně 2.
Cena zahrnuje: ubytování a stravu uvedeného typu na uvedený počet nocí, program ALL INCLUSIVE*, ložní prádlo, ručníky, denní úklid, 
služby delegáta CK a pojištění pro případ úpadku CK.
*Program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje (vše u bazénu od 10 do 23 hod.): využívání vyhřívaného venkovního bazénu, lehátka 
a slunečníky, konzumaci tuzemských nealkoholických a alkoholických nápojů (červené a bílé víno, čepované pivo, různé druhy rakije, různé 
limonády), animace pro děti i dospělé a několikrát týdně živou hudbu. Tyto služby začínají v sobotu po příjezdu, nejdříve však od 14 hod. 
a končí další sobotu  v 11 hod.
Cena nezahrnuje: zejména dopravu (možno přiobjednat, viz příplatky fakultativní), pobytovou taxu, cestovní pojištění (možno sjednat 
samostatně v CK) a nic, co není výslovně uvedeno.
Příplatky fakultativní: + 1.999 Kč/os. doprava autobusem s klimatizací (z Brna), ostatní odjezdová místa s příplatkem – katalog 
viz str. 3.
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.

hotelový komplex NIMFA***hotelový komplex NIMFA***
HOTELOVÉ POKOJE A PAVILONYHOTELOVÉ POKOJE A PAVILONY

Místo: Živogošče
je menší letovisko vzdálené cca 20 km jižně od města Makarská, které se nachází pod 
monumentálním horským masívem Biokovo. Jedná se o jedno z nejhezčích letovisek 
na Makarské rivieře s krásnou oblázkovou pláží, bujnou přímořskou vegetací 
a neskutečně čistou vodou. Mezi místní zajímavosti patří františkánský klášter 
s barokním kostelem a zvonicí (18. st.). Nedaleko od kláštera najdeme epigram 
z římského období vytesaný do skály , zmiňující se o prameni, který zde vyvěrá 
a o nymfě, jíž je pramen zasvěcen. 
Vzdálenost z Brna: cca 940 km.
Ubytování: hotelový komplex NIMFA*** ALL INCLUSIVE. Jedná se o jeden 
z nejznámějších a nejpopulárnějších hotelových komplexů na Makarské rivieře,  který 
se  nachází ve svahu přímo nad překrásnou oblázkovou pláží, obklopen přímořskou 
vegetací. Komplex disponuje recepcí, restaurací, kavárnou, barem, taneční terasou 
a prodejnou suvenýrů. U komplexu najdeme diskotéku, půjčovnu vodních šlapadel 
a člunů, hřiště na minigolf, hřiště na pétanque, ping-pongové stoly i asfaltové hřiště 
na malou kopanou, házenou a jiné míčové sporty. Komplex tvoří tři objekty: hotel, 
pavilony a dependance. Naše CK zajišťuje ubytování v hotelu a v pavilonech.
Hotel prošel kompletní renovací a pokoje i všechny společenské prostory hotelu 
jsou plně klimatizovány. Ubytování nabízíme ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky (formou rozkládacího křesla), které jsou vybaveny klimatizací, sprchou, WC, 
SAT TV, telefonem a balkónem s orientací na moře. 
Pavilony, které  jsou umístěny přímo pod hotelem nabízí ubytování v tzv. family 
room (rodinné pokoje) 2+3, tzn. dva dvoulůžkové propojené pokoje, z toho jeden 
pokoj s možností přistýlky (formou rozkládacího křesla). Family room  jsou vybaveny 
sprchou, WC, SAT TV a telefonem (vše je společné pro oba pokoje) a každý pokoj dále 
disponuje vlastním balkónem, přízemní pokoje pak mají  terasu, která je  společná 
pro oba pokoje. Všechny pokoje jsou orientovány na moře, nejsou však vybaveny 
klimatizací.
Strava: ALL INCLUSIVE plná penze – tzn. snídaně, oběd a večeře formou bohatého 
bufetu. Stravování zahrnuje i konzumaci tuzemských nealkoholických a alkoholických 
nápojů v době podávání hlavních jídel v hotelové jídelně a u venkovního bazénu 
v době od 10.00 do 23.00.
Vzdálenost od moře: hotelový komplex Nimfa se rozkládá ve svahu přímo nad 
mořem.
Pláž: překrásná a dlouhá oblázková pláž, částečně stíněná přímořskou vegetací 
s pozvolným přístupem do moře. Dále po pobřeží směrem na jih najdeme několik 
překrásných intimních míst 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.  Výlety a služby organizují místní turistické kanceláře prostřednictvím 
delegáta CK Tušla. Bližší informace v CK.

hotelový komplex Nimfa

dítě do 12 let

- 50%
ALL INCLUSIVE - plná penze

bazén a pláž

bazén v ceně

   *Program ALL INCLUSIVE

aktuální last minute na www.tusla.cz

dítě do 7 let

ZDARMA

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


