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APARTMÁNY "KARMELA" 
 

Apartmány Karmela sa nachádzajú v druhej rade domov od mora (cca 80m). Sú v kopci a je z nich nádherný výhľad na celú zátoku  

v Tisne. Apartmány sú zrekonštruované a vybavené klimatizáciou.  

  

    

 Apartmán "KARMELA" na poschodí 

 

  

  

 

 

Popis apartmánu: 

Štvorlôžkový apartmán KARMELA, na 1.posch. s terasou, druhá rada od mora, dve oddelené spálne s manželskými posteľami, kúpeľňa, plne vybavená 

kuchyňa, TV, klíma 

 

 

 

 

 

Cena v EUR / noc 

28.04. - 17.06.   03.09. - 04.10. 18.06. - 02.09. 

65 75 

vratná kaucia 100 EUR 

* Apartmány majú klimatizáciu. V cene nie je zahrnutá miestna pobytová taxa pre osoby staršie ako 12 rokov vo 
výške 1 EUR/deň, poplatok za psa 5 EUR/deň, parkovné 10 EUR/týždeň – miestny poplatok. 

  

    

    

  
 
 
 
 
 

http://www.cld.cz/uploaded/ubytovani/karmela-patro-5.jpg
http://www.cld.cz/uploaded/ubytovani/karmela-patro-2.jpg
http://www.cld.cz/uploaded/ubytovani/karmela-patro-3.jpg
http://www.cld.cz/uploaded/ubytovani/karmela-patro-7.jpg
http://www.cld.cz/uploaded/ubytovani/karmela-patro-4.jpg
http://www.cld.cz/uploaded/ubytovani/karmela-patro-1.jpg


Hot Chilli lode, s.r.o., Komárovská 47, 821 06 Bratislava       IČO: 35 271 299, DIČ: 103 6678 522 

Tel. kontakt: 0910 569 933     IČ DPH:  SK103 6678 522 
www. prenajom-lodi.sk 
 

Apartmán "KARMELA" na prízemí 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Popis apartmánu: 

Štvorlôžkový apartmán KARMELA, na prízemí s terasou, druhá rada od mora, dve oddelené spálne s manželskými posteľami, obývacia izba,  kúpelňa, plne 
vybavená kuchyňa, TV, klimatizácia. 

Cena v EUR / noc 

28.04. - 17.06.   02.09. - 04.10. 18.06. - 02.09. 

60 65 

vratná kauce 100 EUR 

 * Apartmány sú s klimatizáciou, v cene ubytovania nie je parkovné 10 EUR/týždeň - miestny poplatok. V cene 
nie je zahrnutá miestná pobytová taxa pre osoby staršie ako 12 rokov - 1EUR/den, poplatok za psa 5 EUR/den. 
Kaucia je vyberaná pre prípad poškodenia apartmánu. 
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APARTMÁNY "PROVA" 

 

Apartmány se nacházejí přímo u moře. Sousedí s místní restaurací. Je možno se ubytovat ve dvou základních typech apartmánů: 

 Čtyřlůžkový apartmán „PROVA GRUBIŠIČ“, v přímé blízkosti moře, oddělená ložnice s manželskou postelí, palanda v 

obývacím prostoru, koupelna, plně vybavená kuchyň, TV, klimatizace 

 Dvoulůžkové Studio „PROVA GRUBIŠIČ“ v přímé blízkosti moře, plně vybavený kuchyňský kout, koupelna, TV, klimatizace 
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Apartmán Cena v EUR / noc - nové nižší ceny! 

01.06. - 30.6. 01.07. - 31.08. 01.09. - 30.09. 

4 lůžkový ( 2 + kk), SAT-TV (český), internet, klima A1, A3, A5, A6 60 70 60 

4 lůžkový ( 1 + kk ), SAT-TV (český), internet, klima A2 50 60 50 

2-3 lůžkový (1 + kk ), SAT-TV (český), internet, klima A4 50 60 50 

4 lůžkové studio, SAT-TV (český), internet, klima A7 60 70 60 

6 lůžkový SAT-TV (český), internet, klima - NOVÝ A8 130 130 130 

4 + 1 lůžkový SAT-TV (český), internet, klima - NOVÝ A9 100 100 100 

vratná kauce 100 EUR 

* Apartmány mají klimatizaci. V ceně není zahrnuta místní pobytová taxa pro osoby statší 
12ti let 1 EUR/den, poplatek za psa 5 EUR/den, poplatek za použití klimatizace 5 EUR/den, 
parkovné 10 EUR/týden 

    

    

Všeobecné podmínky pronájmu apartmánů 
 

  

Platba: 50% při rezervaci - doplatek 4 týdny před začátkem pobytu. 
Kauce: Skládá se na místě při převzetí apartmánu. 
Sleva: 5% = 2 týdny (apartmány Karmela). 
Předání a převzetí apartmánů: převzetí v úterý po 15 hod., předání v úterý do 9 hod., není–li domluveno jinak. 
Cena obsahuje: pronájem apartmánu na 1 den včetně použití nádobí a lůžkovin, vodu, elektřinu a odvoz odpadu, závěrečný úklid 
apartmánů. 
Ceny jsou uvedeny v EUR, není-li uvedeno jinak. 
  

Další apartmány v Tisnu 
 

  

Na základě Vašich požadavků Vám rádi zprostředkujeme apartmán kdekoli v Tisnu. Avšak vzhledem k náročnosti komunikace s 
chorvatskými majitely apartmánů je v případě poptávky apartmánu v Tisnu nutné dodržet následující postup: 

1. Prodejci ČLD či přímo ČLD zadáte Vaší poptávku apartmánu. 
2. ČLD zakomunikuje s partnery a jakmile obdrží nabídku od partnera, IHNED ji zašle Vám ( v případě vyšších nároků může trvat 

déle). 
3. Od této chvíle - přijetí nabídky, máte předběžnou rezervaci ubytování na 48 h. 
4. Předběžnou rezervaci můžete do zmíněných 48 h potvrdit složením zálohy 20% z ceny ubytování a máte rezervaci 

regulérní. POKUDpředběžnou rezervaci NEPOTVRDÍTE, BUDE ZRUŠENA. 
5. Po úspěšné rezervaci Vám obchodník ČLD zašle smlouvy o podnájmu ( nejpozději do 1 týdne). 

Během předrezervace máte rezervaci jménem ČLD. A právě na ČLD připadá, po nepotvrzení Vaší předrezervace do 48 h, riziko odmítnutí 
celého pronájmu. Děkujeme za pochopení a věříme v úspěšnou spolupráci v nadcházející sezoně! 
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