OTOK VIS - HOTEL BIŠEVO** Z AVTOBUSOM
(Vključeno tudi: animator in degustacija vina)

TERMIN: 29.08. – 05.09.2020

Hotel se nahaja v Komiži na čudovitem otoku Vis, le 10 m od plaže. Ponuja brezplačen brezžični internet.
Vsaka soba je svetlo opremljena, vključuje pa satelitsko TV, hladilnik, sedežno garnituro s pisalno mizo ter
zasebno kopalnico s prho in z brezplačnim toaletnim priborom. Nekatere enote so klimatizirane in imajo
balkon. V hotelu vam nudijo samopostrežni zajtrk in večerjo, kjer lahko izbirate med več ponujenimi meniji
ter solatni bife. Igrate lahko mini golf, tenis, košarko, odbojko in nogomet. V hotelu je tudi trgovina s
spominki.
Na počitnicah vas bo spremljal tudi naš animator, ki bos skrbel, da bo mera dobre volje in smeha polna. En
večer pa vas bo tudi pospremil do centra mesta Komiže, kjer se boste lahko sprehodili po ozkih ulicah, si
nakupili spominke ali pa preprosto posedeli ob promenadi. Izpustili pa ne boste niti degustacije lokalnih
vin.
Imeli pa boste tudi možnost dodatnega izleta v Modro špiljo, ki je vodna jama in ena najlepših in najbolj
znanih naravnih znamenitosti na Jadranu. Posebna pa je zato, saj je v določenih delih dneva obarvana v
neverjetno modro barvo. Tja se odpravite iz Komiže s čolni in preživite lep dan na morju.

First minute CENA = 379 € - za prijave do 31.01.2019
REDNA CENA = 405 €
(Cena je preračunana na prijavo min. 40 potnikov)
CENA VKLJUČUJE:









Avtobusni prevoz
Prevoz s trajektom
7 x POLPENZION IN TUR. TAKSA -namestitev v sobi 1/ 2 TWC classic park stran
Ogled mestnega jedra
Zabavni večeri
Spremstvo našega animatorja
Degustacija lokalnega vina
Osnovno nezgodno zavarovanje potnikov

DOPLAČILA:
 soba 1/1 70 €
 soba 1/ 2 TWC park,k balkon 14 eur/ os/teden
 Možno doplačilo na licu mesta za fakultativni izlet z ladjo v Modro špiljo ali poldnevni izlet po otoku
 v primeru manj kot 40 prijavljenih potnikov se cena zviša za 30€

Tel: 08 205 36 05; Mob: 051 668 700
www.mmtours.si; e-mail: mmtours@siol.net

