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Milí priatelia,
pre blížiacu sa letnú sezónu Vám ponúkame dovolenkové pobyty v obľúbených chorvátskych 
letoviskách v Biograde na Mori, v Pakoštane a v Baške Vode na Makarskej riviére. V týchto letoviskách 
máme vlastné ubytovacie zariadenia. Mobilné domčeky, ktoré poskytujú ubytovanie apartmánového 
typu v prekrásnej prírode a v blízkosti Jadranského mora. Zrubové chatky v ktorých môžete tráviť 
príjemnú dovolenku v malom kempingu v Pakoštane.
Ponúkame Vám možnosť aktívnej dovolenky s ponukou rôznych športových aktivít a výletov do okolia 
a národných parkov v Chorvátsku.

Popri predaji našich zájazdov, ponúkame aj zájazdy od iných cestovných kancelárií do rôznych 
destinácií sveta.

kolektív pracovníkov
CK JOMATOUR Plus

CENY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Ku všetkým pobytom zabezpečujeme kyvadlovú autobusovú dopravu s možnosťou nástupu po trase:

Čadca - Žilina - Považská Bystrica - Ilava - Dubnica nad Váhom - Trenčín - Piešťany - Trnava - Bratislava

- Maďarsko - Chorvátsko
Autobusová doprava – klimatizované autobusy typu Mercedes a MAN s kompletným palubným servisom.

BIOGRAD NA MORI A PAKOŠTANE
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Dieťa do 12 rokov má zľavu 10€ z ceny dopravy!

BAŠKA VODA

96 €/osoba   

70 €/osoba   

105 €/osoba  

   - obojsmerný cestovný lístok, bez presadania

   - jednosmerný cestovný lístok

  - obojsmerná autobusová doprava bez pobytu

100 €/osoba   - obojsmerná autobusová doprava s pobytom 
na 2 a viac týždňov

75 €/osoba    

99 €/osoba    

- jednosmerný cestovný lístok

- obojsmerný cestovný lístok, bez presadania

115 €/osoba  

110 €/osoba  

- obojsmerná autobusová doprava bez pobytu

- obojsmerná autobusová doprava s pobytom 
   na 2 a viac týždňov
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LUXUSNÉ KLIMATIZOVANÉ DOMČEKY
kemping SOLINE

Kemping Soline leží v hustom borovicovom háji priamo na brehu mora v rekreačnej zóne, kde je množstvo športovísk, chodníky pre in-line 
korčuliarov a cyklistov, trampolíny, tenisové kurty a veľký mestský bazén s morskou vodou. V kempingu sa nachádza moderná recepcia, sociálne 
zariadenia, reštaurácia, vináreň, obchod, zmenáreň a predajňa čerstvého pečiva. 

Pláž je tu prírodná kamienková s upraveným vstupom do mora. V tesnej blízkosti kempingu sa nachádza zátoka s pieskovou plážou vhodná pre 
deti a ihrisko na plážový volejbal. Mobilné domy sú od mora vzdialené 250m. Do mora odporúčame obuv.  V kempingu sa nachádza detské 
ihrisko s preliezkami.

Obytná plocha je 24m², kapacita 2-5 osôb. Jedna samostatná spálňa pre 2 osoby s manželskou posteľou, skriňa, skrinka a nočné stolíky. Druhá 
menšia spálňa pre 2 osoby s dvoma posteľami, skriňou, skrinkou a jedným nočným stolíkom. Obývacia miestnosť s kompletne vybavenou 
kuchynskou linkou na varenie a stolovanie. Súčasťou kuchynky je plynový sporák, stôl, dve stoličky a gauč, ktorý slúži aj ako piate lôžko. 
Chladnička s malým mraziakom a klimatizácia. Sociálne zariadenie so sprchovým kútom, WC a umývadlom. Izby sú vybavené dekami, vankúšmi 
a posteľnou bielizňou. Súčasťou mobildomu je aj pohodlná krytá terasa s plochou 10m² so záhradným nábytkom a sušiakom na bielizeň. Pri 
každom mobildome je malý elektrický gril.  
Stravovanie vlastné alebo v blízkych reštauráciách. Možnosť doobjednať polopenziu. 

POPIS KLIMATIZOVANÝCH DOMČEKOV

BIOGRAD NA MORU

TERMÍN

01.06. - 10.06.2018

08.06. - 17.06.2018

15.06. - 24.06.2018

22.06. - 01.07.2018

29.06. - 08.07.2018

06.07. - 15.07.2018

13.07. - 22.07.2018

20.07. - 29.07.2018

27.07. - 05.08.2018

03.08. - 12.08.2018

10.08. - 19.08.2018

17.08. - 26.08.2018

24.08. - 02.09.2018

31.08. - 09.09.2018

07.09. - 16.09.2018

14.09. - 23.09.2018

21.09. - 30.09.2018

Cena za osobu/ 7 nocí
 pri obsadení 5 osobami

76 €

76 €

76 €

76 €

112 €

144 €

176 €

176 €

176 €

176 €

176 €

176 €

144 €

112 €

56 €

56 €

56 €

95 €

95 €

95 €

95 €

140 €

180 €

220 €

220 €

220 €

220 €

220 €

220 €

180 €

140 €

100 €

100 €

100 €

Cena za osobu/ 7 nocí
 pri obsadení 4 osobami Cena v tabuľke zahŕňa:

parkovanie auta 6,00 €/pobyt, 

cestovné poistenie, 

poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické 
a čistiace prostriedky 
3,00 €/osoba/pobyt,
 
 
 

vratnú kauciu za prípadné poškodenie 
a upratovanie mobilného domu 
50,00 €, 
 pobytovú taxu a registračný poplatok: 
 

nad 18 rokov  12,00 € 
12-18 rokov
do 12 rokov 

autobusovú dopravu, 

Cena v tabuľke nezahŕňa:

7,00 €
2,00 € 

TERASA

ZĽAVA
-25%

za skorý nákup
do 31. 12. 2017

za skorý nákup
do 31. 1. 2018

za skorý nákup
do 28. 2. 2018

za skorý nákup
do 31. 3. 2018

ZĽAVA
-20%

ZĽAVA
-15%

ZĽAVA
-10%

poplatok za elektrinu, vodu, plyn 
a klimatizáciu 

služby delegáta CK,

 poistenie proti insolventnosti CK 

ubytovanie v mobilnom dome 

na 7 nocí/osoba,   



ZRUBOVÉ CHATKY
kemp Renata - Nina 
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Malý súkromný kemping Renata-Nina je oproti vstupu do známeho kempingu Kozarica. Vzdialenosť od pláže je cca 400m. Lôžka
v chatkách sú vybavené dekami a vankúšmi. V každej chatke je: chladnička, varná kanvica a základné potreby na varenie 
a stolovanie. Odkladacím priestorom sú vešiaky a police. WC, sprchy a umyvárne s teplou vodou sú spoločné v tesnej blízkosti 
chatiek. Niektoré chatky sú klimatizované.

Stravovanie: vlastné, možnosť doobjednať polopenziu, večere.

PAKOŠTANE

TERMÍN
Cena za osobu/ 7 nocí

 pri obsadení 3 osobami

113 €

116 €

123 €

126 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

126 €

120 €

113 €

90 €

 

115 €

120 €

130 €

135 €

140 €

140 €

140 €

140 €

140 €

135 €

120 €

110 €

80 €

Cena za osobu/ 7 nocí
 pri obsadení 2 osobami

poplatok za elektrinu, vodu a plyn, 

služby delegáta CK,

 poistenie proti insolventnosti CK 

Cena v tabuľke zahŕňa:

ubytovanie v chatke na 7 nocí/osoba,   

parkovanie auta v kempe 
6,00 €/auto/pobyt 

cestovné poistenie, 

poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické 
a čistiace prostriedky 3,00 €/osoba/pobyt,
 
 
 

vratnú kauciu za prípadné poškodenie 
a upratovanie 10 €, 
 

pobytovú taxu a registračný poplatok: 
 

nad 18 rokov  12,00 € 
12-18 rokov
do 12 rokov 

autobusovú dopravu, 

Cena v tabuľke nezahŕňa:

7,00 €
2,00 € 

DIEŤA DO 12 ROKOV S DVOMA 
PLATIACIMI OSOBAMI 

50 % Z CENY UBYTOVANIA50 % Z CENY UBYTOVANIA

Cena za osobu/ 7 nocí
 pri obsadení 4 osobami

107 €

110 €

115 €

117 €

120 €

120 €

120 €

120 €

120 €

117 €

110 €

100 €

90 €

  

klimatizácia 35 €/chatka/pobyt

DIEŤA DO 3 ROKOV S DVOMA 
PLATIACIMI OSOBAMI 

UBYTOVANIE ZADARMOUBYTOVANIE ZADARMO

TYP CHATKY  
1/4 1/3

TYP CHATKY   
TYP  CHATKY 1/2+1 

ZĽAVA
-25%

za skorý nákup
do 31. 12. 2017

za skorý nákup
do 31. 1. 2018

ZĽAVA
-20%

za skorý nákup
do 31. 3. 2018

ZĽAVA
-10%

15.06. - 24.06.2018

22.06. - 01.07.2018

29.06. - 08.07.2018

06.07. - 15.07.2018

13.07. - 22.07.2018

20.07. - 29.07.2018

27.07. - 05.08.2018

03.08. - 12.08.2018

10.08. - 19.08.2018

17.08. - 26.08.2018

24.08. - 02.09.2018

31.08. - 09.09.2018

07.09. - 16.09.2018

za skorý nákup
do 28. 2. 2018

ZĽAVA
-15%

NOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIE

Pláž je štrkovo - piesková vhodná pre rodiny s deťmi. Je tu nádherná panoráma malých ostrovčekov v pozadí s kornatskými 
ostrovmi. Taktiež tu je možnosť využitia cyklotrás na poznávanie blízkeho okolia. Odporúčame obuv do mora.



ZRUBOVÉ CHATKY
kemp Renata - Nina 

T E R M Í N CENA

22.06. - 01.07.2018

17.08. - 26.08.2018

31.08. - 09.09.2018 

199 €

199 €

199 €

PAKOŠTANE / PONUKA PRE SENIOROV NAD 50 ROKOV 

PAKOŠTANE / BEŽECKÝ KEMP PRI MORI 
10. 08. - 19. 08. 2018 / 160,- € 

autobusovú dopravu, 

služby delegáta CK,

 poistenie proti insolventnosti CK 

7x ubytovanie, 6x polpenziu,  

poplatok za elektrinu, plyn, vodu, 

Cena v tabuľke zahŕňa: Cena v tabuľke nezahŕňa:

cestovné poistenie, vrátnu kauciu 

pobytovú taxu a registračný poplatok: 
 

poplatok za bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky, 

nad 18 rokov  12,00 € 
12-18 rokov
do 12 rokov 

7,00 €
2,00 € 

Cena zahŕňa:

7x ubytovanie, autobusovú dopravu 

Cena nezahŕňa:

cestovné poistenie, vrátnu kauciu, poplatok za bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky, 
pobytovú taxu a registračný poplatok:  
do 12 rokov 2,00 €;  12-18 rokov 7,00 €; nad 18 rokov 12,00 € 
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Kemping Baško Polje leží na okraji mestečka Baška Voda v časti Baško Polje. Je plný zelene a má vlastnú okruhliakovú pláž 
s pozvoľným vstupom do mora. V turistickom komplexe Baško Polje sú k dispozícii ihriská na basketbal, volejbal, bowling, 
stolný tenis, obchody, reštaurácie, poštové, zmenárenské a informačné služby. Odporúčame obuv do mora.

MAKARSKÁ RIVIÉRA

KEMPING BAŠKO POLJE
Makarská riviéra 



KEMPING BAŠKO POLJE

POPIS MOBILNÉHO DOMČEKU: Popis klimatizovaných domčekov: obytná plocha je 24 m2, kapacita 3-6 osôb. Jedna 
samostatná spálňa pre 2 osoby s manželskou posteľou, skriňa, skrinka a stolíky. Druhá samostatná spálňa pre 2-3 osoby 
s dvoma posteľami, skrinkou, stolíkom a jednou poschodovou posteľou pre dieťa do 12 rokov. Obývacia miestnosť 
s kompletne vybavenou kuchynskou linkou na varenie a stolovanie, plynovým sporákom, chladničkou s malým mraziakom, 
stolom, stoličkami, gaučom s možnosťou rozloženia pre 2 osoby a klimatizáciou.
V mobilnom dome sa nachádza aj sociálne zariadenie so sprchovým kútom, WC a umývadlom. Izby sú vybavené dekami, 
vankúšmi a posteľnou bielizňou. Súčasťou mobildomu je aj krytá terasa s plochou 10 m2 so záhradným nábytkom 
a sušiakom na bielizeň. K dispozícii je aj gril, ktorý je možné zapožičať od nášho delegáta.
Mobilné domy typu Elba sú umiestnené v strednej časti kempingu v tieni borovíc cca 350 m od mora. Mobilný dom je 
kompletne napojený na vodu, elektrinu a kanalizáciu.

Stravovanie: vlastné, možnosť doobjednania polopenzie

TERMÍN

01.06. -10.06.2018

08.06. - 17.06.2018

15.06. - 24.06.2018

22.06. – 01.07.2018

29.06. - 08.07.2018

06.07. – 15.07.2018

13.07. – 22.07.2018

20.07. – 29.07.2018

27.07. – 05.08.2018

03.08. – 12.08.2018

10.08. – 19.08.2018

17.08. – 26.08.2018

24.08. - 02.09.2018

31.08. – 09.09.2018

07.09. – 16.09.2018

14.09. – 23.09.2018

21.09. – 30.09.2018

Cena za osobu/ 7 nocí
 pri obsadení 5 osobami

76 €

76 €

76 €

76 €

112 €

144 €

176 €

176 €

176 €

176 €

176 €

176 €

144 €

112 €

56 €

56 €

56 €

95 €

95 €

95 €

95 €

140 €

180 €

220 €

220 €

220 €

220 €

220 €

220 €

180 €

140 €

100 €

100 €

100 €

Cena za osobu/ 7 nocí
 pri obsadení 4 osobami

poplatok za elektrinu, vodu, plyn 
a klimatizáciu 

služby delegáta CK,

 poistenie proti insolventnosti CK 

Cena v tabuľke zahŕňa:

ubytovanie v mobilnom dome 

na 7 nocí/pobyt,   

parkovanie auta 6,00 €/pobyt, 

cestovné poistenie, 

poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické 
a čistiace prostriedky 
3,00 €/osoba/pobyt,
 
 
 

vratnú kauciu za prípadné poškodenie 
a upratovanie mobilného domu 
50,00 €, 
 pobytovú taxu a registračný poplatok: 
 

nad 18 rokov  12,00 € 
12-18 rokov
do 12 rokov 

autobusovú dopravu, 

Cena v tabuľke nezahŕňa:

7,00 €
2,00 € 

ZĽAVA
-25%

za skorý nákup
do 31. 12. 2017

za skorý nákup
do 31. 1. 2018

za skorý nákup
do 28. 2. 2018

za skorý nákup
do 31. 3. 2018

ZĽAVA
-20%

ZĽAVA
-15%

ZĽAVA
-10%

TERASA

Makarská riviéra - luxusné klimatizované domčeky  
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mobilné domčeky

V KEMPINGU SOLINE

Malá krajina pre vašu veľ kú dovolenku

UMAG

PULA

ZAGREB

ZADAR

BIOGRAD NA MORU

SPLIT

MAKARSKA

BAŠKA VODA

PAKOŠTANE

NOVIGRAD

POREČ

SV. FILIP A JAKOV

NOVALJA

CHORVÁTSKOCHORVÁTSKO

ZDARMA ZDARMA 
UBYTOVANIE UBYTOVANIE 

PRE DIEŤA DO 3 ROKOV

ZĽAVA AŽ

15 15 €€
PRE DIEŤA DO 12 ROKOV

NA UBYTOVANIE

ZĽAVA AŽ

10 10 €€
PRE STÁLYCH KLIENTOV

ZĽAVA AŽ

5 5 €€
PRE SENIOROV
A OSOBY ZŤP

ZĽAVA AŽ

10 10 €€
NA DOPRAVU

PRE DIEŤA DO 12 ROKOV

chatky
V KEMPINGU RENATA - NINA

FIRST MINUTE ZĽAVYFIRST MINUTE ZĽAVY

mobilné domčeky

V KEMPINGU BAŠKO POLJE

za skorý nákup
do 31. 3. 2018

ZĽAVA
-10%

za skorý nákup
do 28. 2. 2018

ZĽAVA
-15%

za skorý nákup
do 31. 1. 2018

ZĽAVA
-20%

ZĽAVA
-25%

za skorý nákup
do 31. 12. 2017

web: www.jomatour.sk e-mail: jomatour@jomatour.sk CK JOMATOUR

Aj v sezóne 2018 sme pre Vás pripravili skupinové zľavy

Pri vytvorení skupiny 20 a viac osôb môžete využiť tieto výhody:
zvýhodnené ceny ubytovania a dopravy

za každých 10 platiacich 1 osoba zdarma

v každej destinácii slovensky hovoriaci delegát

TERMÍN 15. 06. - 24. 06. 2018 22. 06. - 01. 07. 2018 07. 08. - 16. 08. 2018 24. 08. - 02. 09. 2018

MOBILNÉ DOMY

ZRUBOVÉ CHATKY

ceny ubytovania
na osobou / 7 nocí v €

ceny ubytovania
na osobou / 7 nocí v €

31. 08. - 09. 09. 2018

100 € 

60 € 

110 € 

70 € 

110 € 

70 € 

100 € 

60 € 

90 € 

50 € 

Autobusová doprava: škola 70 €/osoba, skupiny 80 €/osoba.  /  Možnosť objednať polpenziu. 

KONTAKT:
JOMATOUR Plus. s.r.o.,  Palárikova 93, 022 01 Čadca

 telefón / fax: 0944 602 673, 041/432 36 53

LEN

50% 50%
Z CENY UBYTOVANIA

PRE DIEŤA DO 12 ROKOV
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