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 CHORVATSKO 2021CHORVATSKO 2021
 Ceník pro dětské skupiny a smíšené kolektivy od 30 osob..... Ceník pro dětské skupiny a smíšené kolektivy od 30 osob.....

 Zvýhodněné ceny mobilních domů Zvýhodněné ceny mobilních domů  
Ostrov Pag, Novalja – kemp Straško****Ostrov Pag, Novalja – kemp Straško****

  U skupinových cen je zahrnuta v ceně i doprava !!!!

CENA ZAHRNUJE: ubytování v kompletně vybavených mobilních domech, služby kempu, spotřebu 
vody a energií, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK.
CENA NEZAHRNUJE:  autobusovou  dopravu  (1890,-Kč  tam  i  zpět),pobytová  taxa  (dospělí  40,-
Kč/os./den  pobytu,  děti  12-18  let  20,-Kč/os./den  pobytu,  děti  do  12  let  ZDARMA),  parkovné  (100,-
Kč/auto/den pobytu).  
Možnost  zajištění  stravování  pouze  po dohodě  v  CK.  Polopenze  160,-Kč  /den/os.,  plná  penze 200,-
Kč/den/os. (plná penze pouze pro školní a dětské kolektivy).
Skupinová cena platí pouze při plném obsazení mobilního domu ( vhodné pro dětské 
skupiny)
Skupina může mít část klientů za skupinovou cenu a část za zvýhodněnou cenu 
jednotlivých mobilních domů.   
Mobilní dům typu 24m a 32m ( spojený) je možné vyžádat v CK ( katalogová cena)    

       Pozor, přílohou tohoto ceníku je stránka s podrobným popisem všech typů mobilních domů. 

Č. ZÁJ. TERMÍN MBH2 MBH4 MBH5

2201 28.04. 09.05. 12/10 st 1000,- 2000,- 2400,- 2390,-
2202 07.05. - 16.05. 10/8 pá 1000,- 2000,- 2400,- 2390,-
2203 14.05. - 23.05. 10/8 pá 1800,- 3600,- 4300,- 2790,-
2204 21.05. 01.06. 12/10 pá 2200,- 4400,- 5300,- 2990,-
2205 30.05. - 11.06. 13/11 ne 4200,- 8400,- 10100,- 3990,-
2206 09.06. - 18.06. 10/8 st 4600,- 9200,- 11000,- 4190,-
2207 16.06. - 25.06. 10/8 st 5000,- 10000,- 12000,- 4390,-
2208 23.06. - 02.07. 10/8 st 5800,- 11600,- 13900,- 4790,-
2209 30.06. - 13.07. 14/12 st 9200,- 18400,- 22100,- 6490,-
2210 11.07. - 21.07. 11/9 ne 6800,- 13600,- 16300,- 5290,-
2211 19.07. - 30.07. 12/10 po 7400,- 14800,- 17800,- 5590,-
2212 28.07. - 10.08. 14/12 st 9200,- 18400,- 22100,- 6490,-
2213 08.08. - 17.08. 10/8 ne 6000,- 12000,- 14400,- 4890,-
2214 15.08. - 25.08. 11/9 ne 6800,- 13600,- 16300,- 5290,-
2215 23.08. - 01.09. 10/8 po 5200,- 10400,- 12500,- 4490,-
2216 30.08. - 10.09. 12/10 po 4800,- 9600,- 11500,- 4290,-
2217 08.09. 20.09. 13/11 st 3000,- 6000,- 7200,- 3390,-
2218 18.09. 29.09. 12/10 1600,- 3200,- 3800,- 2690,-
2219 27.09. 09.10. 13/11 po 800,- 1600,- 1900,- 2290,-
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http://www.iveria.cz/


Ubytování: 

Mobilní dům pro 4-7 osob( 32m) je klimatizovaný, složený ze dvou ložnic: ložnice s dvoulůžkem, ložnice se třemi 
lůžky a obývací místnost s s rozkládacím 1 ½ lůžkem  a  kuchyňským koutem. Je zde plně vybavená kuchyň včetně 
lednice. Mobilhome má dvě  koupelny se sprchovým koutem a toaletou.  
 K příjemnému posezení je k dispozici vlastní terasa a prostor pro parkování. 

Mobilní dům pro 4-6 osob( 24m) / : je klimatizovaný, složený ze dvou ložnic: první ložnice s dvoulůžkem, druhá 
ložnice se třemi lůžky a obývací místnost  , kde je možnost spaní pro 1 osobu. Je zde plně vybavená kuchyň včetně 
lednice. Mobilhome má vlastní koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. K příjemnému posezení je k dispozici  
vlastní terasa a prostor pro parkování.

Mobilní dům pro 3-5 osob je klimatizovaný,  složený ze dvou místností: první je ložnice se třemi samostatnými 
lůžky a obývací místnost  s  odděleným prostorem a s  rozkládacím 1 ½ lůžkem.  Je zde vybavena kuchyň včetně 
lednice. Mobilhome má vlastní koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. K příjemnému posezení je k dispozici  
vlastní terasa a prostor pro parkování.

Spojené mobilní domy pro 4 os. (16 m2) má dvě oddělené ložnice se dvěma lůžky (možnost spojení ve dvoulůžko), 
zařízenou kuchyňku s lednicí, sporákem a kompletní sada kuchyňského a jídelního nádobí. Mobilhome má vlastní 
sociální zařízení s WC a sprchovým koutem. Před mobilhomem je zastřešený prostor k venkovnímu posezení a vedle 
je prostor k parkování. 

Mobilní dům pro 2os.  , je složený ze dvou částečně oddělených místností , ložnice s dvoulůžkem a předsíňka s 
vybaveným  kuchyňským koutem s lednicí.  Má vlastní koupelnu se sprchovým koutem a toaletu.  K příjemnému 
posezení je k dispozici vlastní terasa. 

Ve všech mobilních domech jsou rychlovarné konvice a mikrovlnná trouba.

Na stránkách cestovní kanceláře
https://www.iveria.cz/pag-novalja-mobilhome si můžete spustit virtuální prohlídku 
každé ubytovací kapacity, kterou nabízíme.

https://www.iveria.cz/pag-novalja-mobilhome

