
Vrbnik - je malebné starobylé  městečko na východním pobřeží ostrova Krk, který je největším 
ostrovem Jadranu. Je umístěné na kopci nad mořem, jeden z mála dokladů středověké středomořské 
urbanizace. Starobylé domy, spleť úzkých uliček (mezi nimi i nejužší na světě) a krásné oblázkové plážičky 
s pozvolným vstupem do vody, borové lesy, nádherný pohled na pobřeží – to jsou jen některé z důvodů, 
proč je toto místo ideálním a romantickým místem k rodinné dovolené. Město je známé pěstováním vinné 
révy a produkcí značkového suchého bílého vína - Vrbnické žlahtiny. Je tudíž protkáno množstvím 
stylových vinárniček, které jsou ideálním místem večerního spočinutí. K tomu ještě blankytně průzračné 
moře, zdravý vánek prosycený blahodárným jódem……. 
 

Popis nabízených apartmánů 
 

A2 
• dvoulůžkový pokoj + přistýlka,která je umístěna v obývací místnosti (je dostatečně veliká pro 2malé 

děti) 
• zařízená kuchyně 

• zahrada s grilem 

• bezpečné místo k parkování před apartmánem 

• veliká terasa s panoramatickým pohledem na celý Vrbnik a výhledem na crikvenickou riviéru 

• cca. 400m od moře 

A4 
• velmi atraktivní pozice cca 100m od moře 
• dva dvoulůžkové pokoje 
• zařízená kuchyně 
• místo k parkování 
• krásný výhled na Vrbnik 
• apartmán je zcela nově  a vkusně zařízen  

A6  
• dva dvoulůžkové pokoje + 2 přistýlky v obývací místnosti 
• dvě koupelny 
• apartmán je velmi prostorný 
• nachází se v centru  starobylého města cca 200m od moře 
• TV 
• Terasa 

 

CENÍK 

Typ ubytování 
 

24.7. - 20.8. 
 

26.6. - 23. 7. 
               21.8. - 28.8. 

5.6. - 25. 6. 
                29.8. - 2.10. 

A2 12. 538 Kč 10. 480 Kč 8. 422 Kč 
A4 18. 020 Kč 15. 080 Kč 12. 140 Kč 
A6 24. 090 Kč 19. 386 Kč 15. 270 Kč 
Přistýlka   1. 950 Kč   1.705 Kč   1.455 Kč 

 
Doplatky: pobytová taxa - osoby starší 18let – 35,-Kč, mládež 12-18let 18,- Kč, děti do 12let pobytovou taxu 
neplatí. 
Cena je kalkulována na 7 nocí. 
         
 

 
 
 
 


