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za výborné ceny
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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, PAKOŠTANE A BAŠKA VODA 
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Dieťa do 12 rokov ZĽAVA
10 € Z CENY DOPRAVY!

75 €/osoba    

98 €/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

Viac ako tisíc kilometrov dlhé jadranské pobrežie je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, 
potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, mohutné pohoria či malebné mestá 
v nížine - to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. Preto, pre najbližšiu sezónu pripravujeme
pre svojich klientov letné dovolenky v obľúbených chorvátskych letoviskách v Biograde na Mori, 

Pakoštane a v Baške Vode na Makarskej riviére. Vo všetkých 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 rodinnom kempe v Pakoštane. Ponúkame možnosť aktívnej dovolenky s  ponukou rôznych

športových aktivít a výletov do okolia a národných parkov v Chorvátsku. Propagujeme zdravý spôsob
života s možnosťou prípravy vlastnej stravy, prípadne doobjednania stravy, ochutnávky špecialít kvalitnej

domácej chorvátskej kuchyne v množstve malých reštaurácií.

Popri predaji našich zájazdov ponúkame aj zájazdy od iných cestovných kancelárií do rôznych svetových
destinácií za výborné ceny. 

Milí priatelia,

- príplatok za dvojsedadlo80 €/osoba  

- GRÁTISmiestenka 

CK JOMATOURS

kolektív pracovníkov



NÁRODNÝ PARK 
PLITVICKÉ JAZERÁ
Dňa 07.06.2020 sa koná 35-ty ročník maratónu na Plitvických jazerách. Pri tejto príležitosti organizujeme
autobusový zájazd na Plitvické jazerá. Poznajte krásy najznámejšieho národného parku v Chorvátsku, kde
sa natáčal aj lm Winnetou. Pokiaľ sa včas zaregistrujete na stránkach maratónu 
môžete skúsiť zabehnúť maratón, polmaratón, prípadne štafetu. V roku 2018 sme získali 1. miesto v kategórii
štafeta. V roku 2019 sa zúčastnili viacerí naši klienti tohto preteku a získali 1. miesto v štafetovom maratóne. 
Pokiaľ sa nechcete zúčastniť maratónu, môžete navštíviť zónu jazier, kde máte k dispozícií rôzne okružné trasy. 
Ak uprednostňujete tichšiu oblasť, obohatíte sa o nové poznatky lesných ekosystémoch. Krasové jazerá sú 
terasovito rozložené a spojené prietokmi. Nachádza sa tu cca 140 vodopádov, z  ktorých najväčší má výšku
až 76 m. Prejdite sa horskými chodníčkami alebo obdivujte krásy prírody z vláčiku či z lode. Tento európsky
prales s bohatou faunou a órou má osobitný nádych exotiky. Plitvice sú súčasťou Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. 
Personál v informačných centrách Vám poskytne rôzne informácie, pokyny, mapy a brožúry o turistických trasách.   
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke národného parku:                                            , tu si môžete
zakúpiť aj vstupné do parku. Čas, ktorý budeme tráviť v národnom parku je 9 hodín. 

Skrátený 6-dňový pobyt 06.06. - 11.06.2020 v cene: 160,- €
Cena zahŕňa: obojsmernú autobusovú prepravu, ubytovanie (3 noci) v mobilných domčeku podľa výberu 
v Biograde na Mori alebo v Baške Vode, poplatok za elektrinu, vodu a klimatizáciu, pobytovú taxu, služby
delegáta CK, poistenie proti insolventnosti CK.
Cena nezahŕňa: vstupné na Plitvické jazerá, štartovné na Plitvický maratón, cestovné poistenie, poplatok za
posteľnú bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky 4,00 € / osoba / pobyt, vratnú kauciu za prípadné poškodenie
a upratovanie mobildomu 50,00 €. 

Dvojtýždňový pobyt za cenu jedného 06.06. - 21.06.2020 v cene: 270,- € 
Cena zahŕňa: obojsmernú autobusovú prepravu, ubytovanie (13 nocí) v  mobilných domčeku podľa výberu
v Biograde na Mori alebo v Baške Vode, poplatok za elektrinu, vodu a klimatizáciu, pobytovú taxu, služby 
delegáta CK, poistenie proti insolventnosti CK.
Cena nezahŕňa: vstupné na Plitvické jazerá, vstupné na Plitvický maratón, cestovné poistenie, poplatok za
posteľnú bielizeň, hygienické a  čistiace prostriedky 4,00 € / osoba / pobyt, vratnú kauciu za prípadné 
poškodenie a upratovanie mobildomu 50,00 €. 

Priemerné teploty:      VI.  VII.  VIII.  IX.
Vzduch   :                  28˚C  32˚C  32˚C  29˚C
More   :                     23˚C  25˚C  25˚C  24˚C
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www.np-plitvicka-jezera.hr

https://plitvicki-maraton.com
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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 
polpenziu. 

POPIS KLIMATIZOVANÝCH DOMČEKOV

poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky 4,00 €/osoba/pobyt,
 
 
 

vratnú kauciu za prípadné poškodenie a upratovanie mobil. domu 50,00 €, 
 

Cena v tabuľke nezahŕňa:
cestovné poistenie, autobusovú dopravu, parkovanie auta 6,00 €/auto/pobyt, 

pobytovú taxu a registračný poplatok: 
 do 12 rokov - 2,00 €; 12-18 rokov - 8,00 €; nad 18 rokov - 14,00 €  

Cena v tabuľke zahŕňa:

poplatok za elektrinu, vodu, plyn a klimatizáciu, 
služby delegáta CK a poistenie proti insolventnosti CK

ubytovanie v mobilnom dome na 7 nocí/osoba,   

TERASA

za skorý nákup
do 31. 1. 2020

ZĽAVA
-20%

za skorý nákup
do 28. 02. 2020

ZĽAVA
-15%

za skorý nákup
do 31. 3. 2020

ZĽAVA
-10%

BIOGRAD NA MORU

1. DIEŤA DO 12 ROKOV 
S DVOMA PLATIACIMI OSOBAMI 

- 50 % Z CENY
UBYTOVANIA

1. DIEŤA DO 3 ROKOV 
S DVOMA PLATIACIMI OSOBAMI ZADARMO 

UBYTOVANIE

TERMÍN

06.06. - 11.06.2020

06.06. - 21.06.2020

19.06. - 28.06.2020

26.06. - 05.07.2020

03.07. - 12.07.2020

10.07. - 19.07.2020

17.07. - 26.07.2020

24.07. - 02.08.2020

31.07. - 09.08.2020

07.08. - 16.08.2020

14.08. - 23.08.2020

21.08. - 30.08.2020

28.08. - 06.09.2020

04.09. - 13.09.2020

11.09. - 20.09.2020

15.09. - 20.09.2020

Počet dní /nocí
pobytu

6/3

16/13

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

6/3

62

172

250

250

350

350

350

350

350

350

350

350

250

200

200

100

Mobildom 
2 platiace osoby

62

172

200

200

270

270

270

270

270

270

270

270

200

135

135

80

62

172

170

170

220

220

220

220

220

220

220

220

170

100

100

70

62

172

140

140

200

200

200

200

200

200

200

200

140

90

90

60

Cena za jednu osobu za pobyt v EUR

Mobildom 
3 platiace osoby

Mobildom 
4 platiace osoby

Mobildom 
5 platiacich osôb

LUXUSNÉ KLIMATIZOVANÉ DOMČEKY - kemping Soline
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BAŠKA VODA 
MAKARSKÁ RIVIÉRA
luxusné klimatizované domčeky - Kemp Baško Polje

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.

TERMÍN

06.06. - 11.06.2020

06.06. - 21.06.2020

19.06. - 28.06.2020

26.06. - 05.07.2020

03.07. - 12.07.2020

10.07. - 19.07.2020

17.07. - 26.07.2020

24.07. - 02.08.2020

31.07. - 09.08.2020

07.08. - 16.08.2020

14.08. - 23.08.2020

21.08. - 30.08.2020

28.08. - 06.09.2020

04.09. - 13.09.2020

11.09. - 20.09.2020

15.09. - 20.09.2020

Počet dní /nocí
pobytu

6/3

16/13

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

6/3

62

172

250

250

350

350

350

350

350

350

350

350

250

200

200

100

62

172

200

200

270

270

270

270

270

270

270

270

200

135

135

80

62

172

170

170

220

220

220

220

220

220

220

220

170

100

100

70

62

172

140

140

200

200

200

200

200

200

200

200

140

90

90

60

62

172

130

130

180

180

180

180

180

180

180

180

130

85

85

50

poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky 4,00 €/osoba/pobyt,
 
 
 

vratnú kauciu za prípadné poškodenie a upratovanie mobil. domu 50,00 €, 
 

Cena v tabuľke nezahŕňa:
cestovné poistenie, autobusovú dopravu, parkovanie auta 6,00 €/auto/pobyt, 

pobytovú taxu a registračný poplatok: 
 do 12 rokov - 2,00 €; 12-18 rokov - 8,00 €; nad 18 rokov - 14,00 €  

Cena v tabuľke zahŕňa:

poplatok za elektrinu, vodu, plyn a klimatizáciu, 
služby delegáta CK a poistenie proti insolventnosti CK

ubytovanie v mobilnom dome na 7 nocí/osoba,   

za skorý nákup
do 31. 1. 2020

ZĽAVA
-20%

za skorý nákup
do 28. 02. 2020

ZĽAVA
-15%

za skorý nákup
do 31. 3. 2020

ZĽAVA
-10%

1. DIEŤA DO 12 ROKOV 
S DVOMA PLATIACIMI OSOBAMI 

- 50 % Z CENY
UBYTOVANIA

1. DIEŤA DO 3 ROKOV 
S DVOMA PLATIACIMI OSOBAMI ZADARMO 

UBYTOVANIE

Mobildom 
2 platiace osoby

Mobildom 
3 platiace osoby

Mobildom 
4 platiace osoby

Mobildom 
5 platiacich osôb

Mobildom 
6 platiacich osôb

Cena za jednu osobu za pobyt v EUR

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.



PAKOŠTANE
zrubové chatky, rodinný kemp - Renata - Nina
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TERMÍN

19.06. - 28.06.2020

26.06. - 05.07.2020

03.07. - 12.07.2020

10.07. - 19.07.2020

17.07. - 26.07.2020

24.07. - 02.08.2020

31.07. - 09.08.2020

07.08. - 16.08.2020

14.08. - 23.08.2020

21.08. - 30.08.2020

28.08. - 06.09.2020

04.09. - 13.09.2020

04.09. - 20.09.2020

11.09. - 20.09.2020

15.09. - 20.09.2020

Počet dní /nocí
pobytu

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

10/7

17/14

10/7

6/3

Cena za osobu pri obsadení 

90

120

130

140

140

140

140

140

130

120

100

90

130

80

40

2 osobami 3 osobami 4 osobami

80

110

120

130

130

130

130

130

120

110

90

80

120

70

40

70

100

110

120

120

120

120

120

110

100

80

70

110

60

40

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 polpenziu, večere.

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.

za skorý nákup
do 31. 1. 2020

ZĽAVA
-20%

za skorý nákup
do 28. 02. 2020

ZĽAVA
-15%

za skorý nákup
do 31. 3. 2020

ZĽAVA
-10%

1. DIEŤA DO 12 ROKOV 
S DVOMA PLATIACIMI OSOBAMI 

- 50 % Z CENY
UBYTOVANIA

1. DIEŤA DO 3 ROKOV 
S DVOMA PLATIACIMI OSOBAMI ZADARMO 

UBYTOVANIE

Cena v tabuľke nezahŕňa:

Cena v tabuľke zahŕňa:

poplatok za elektrinu, vodu, plyn a klimatizáciu, 
služby delegáta CK a poistenie proti insolventnosti CK

ubytovanie v zrubovej chatke na 7 nocí/osoba,   

cestovné poistenie, autobusovú dopravu, parkovanie auta v kempe 6,00 Eur / auto, pobyt
poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky 4,00 Eur/osoba, pobyt
vratná kaucia za prípadné poškodenie a upratovanie 10,00 Eur
klimatizácia 5,00 Eur / chatka, noc

pobytovú taxu a registračný poplatok: 
do 12 rokov – 2,00 Eur, 12-18 rokov – 8,00 Eur, nad 18 rokov – 14,00 Eur
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BEŽECKÝ KEMP
PRI MORI 

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 8,00 €; 
nad 18 rokov 14,00 € 

T E R M Í N CENA

14.08. - 23.08.2020 179 €

TERMÍN

26.06. - 05.07.2020

21.08. - 30.08.2020

Počet dní /nocí
pobytu

10/7

10/7

Cena za
 1 osobu 

250

250

PONUKA PRE SENIOROV 
NAD 50 ROKOV

PAKOŠTANE
zrubové chatky, rodinný kemp - Renata - Nina

Cena v tabuľke nezahŕňa:

Cena v tabuľke zahŕňa:

ubytovanie v zrubovej chatke na 7 nocí / osoba, 
6 x polpenzia, autobusovú dopravu,  poplatok za elektrinu, vodu, plyn, 
služby delegáta CK a poistenie proti insolventnosti CK. 

cestovné poistenie, poplatok za posteľnú bielizeň, 
hygienické a  čistiace prostriedky 4,00 € / osoba / pobyt, 
vratnú kauciu za prípadné poškodenie a  upratovanie 10,00 €,
klimatizácia 5,00 € / chatka / noc, 
pobytovú taxu a  registračný poplatok nad 18 rokov = 14,00 €

Strana 6:

- upraviť zľavy: napísať 1.dieťa do 12 rokov a tak isto aj 1. dieťa do 3 rokov....

- v texte je druhý riadok je ináč napísaný, ako ostatné riadky.

- prosím upraviť polopenziu na polpenziu

- v texte, kde je Cena v tabuľke zahŕňa: prosím zmeniť mobildom na zrubovú chatku a v druhom riadku vymazať klimatizáciu

- v texte, kde je Cena v tabuľke nezahŕňa: prosím napísať následovné:

Cestovné poistenie, autobusovú dopravu, parkovanie auta v kempe 6,00 Eur / auto, pobyt

poplatok za posteľnú bielizeň, hygienické a čistiace prostriedky 4,00 Eur/osoba, pobyt

vratná kaucia za prípadné poškodenie a upratovanie 10,00 Eur

klimatizácia 5,00 Eur / chatka, noc

pobytovú taxu a registračný poplatok: do 12 rokov – 2,00 Eur, 12-18 rokov – 8,00 Eur, nad 18 rokov – 14,00 Eur

-ponuku pre seniorov posunúť na ďalšiu stranu a trošku rozpísať.... čo obsahuje cena a čo neobsahuje.... (na kľúči to bolo celé rozpísané) prípadne tam môžete dopísať: Výhodná ponuka pre seniorov od 50 rokov (pobyt, strava, doprava v cene)

- na stranu, kde bude ponuka pre seniorov, doplníme ponuku bežecký kemp pri mori, tak ako to bolo v katalogu 2019, termín tam dajte14.08.2020 – 23.08.2020

Výhodná ponuka pre seniorov od 50 rokov (pobyt, strava, doprava v cene)



Malá krajina pre vašu veľkú dovolenkuMalá krajina pre vašu veľkú dovolenku

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

AJ V SEZÓNE 2020 SME PRE VÁS PRIPRAVILI SKUPINOVÉ Z AVYĽ
Pri vytvorení skupiny 20 a viac osôb môžete využiť tieto výhody:

KONTAKT:
JOMATOURS s.r.o.,  prevádzka: Palárikova 93, 022 01 Čadca

 telefón / fax: 0910 240 470, 041/432 36 53

zvýhodnené ceny ubytovania a dopravy 
za každých 10 platiacich 1 osoba zdarma 
v každej destinácii slovensky hovoriaci delegát 

mobilné domčeky

V KEMPINGU SOLINE

UMAG

PULA

ZAGREB

ZADAR

BIOGRAD NA MORU

SPLIT

MAKARSKA

BAŠKA VODA

PAKOŠTANE

NOVIGRAD

POREČ

SV. FILIP A JAKOV

NOVALJA

ZDARMA ZDARMA 
UBYTOVANIE UBYTOVANIE 

PRE DIEŤA DO 3 ROKOV

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 ZĽAVY

mobilné domčeky

V KEMPINGU BAŠKO POLJE

CHORVÁTSKO

MOŽNOSŤ DOOBJEDNAŤ POLPENZIU V STREDISKÁCH 
BAŠKO POLJE - hotel Alem 18 €/osoba/na deň, PAKOŠTANE 13 €/osoba/na deň

U nás si môžete zakúpiť vlakové a autobusové cestovné lístky „REGIOJET“ 

za skorý nákup
do 31. 1. 2020

ZĽAVA
-20%

za skorý nákup
do 28. 02. 2020

ZĽAVA
-15%

za skorý nákup
do 31. 3. 2020

ZĽAVA
-10%
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