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Kontakt:
SIDOR d.o.o. Blace 9, 21469 Sućuraj, otok Hvar (HR); OIB: 09593248175,
člen skupiny SIDOR Holding, a.s.
SIDOR holding, a.s. Podnikateľská 2, 040 17 Košice (SK); IČO: 46755918

Informácie:
Sekretariát SIDOR Holding, a.s.
mob.: +421 905 355 483
e-mail: sekretariat@sidorholding.sk | info@h-s-r.sk
web: www.sidorholding.sk | www.h-s-r.sk

Hvar Sport Resort
Chorvátsko | ostrov Hvar | obec Sućuraj | zátoka Blace
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Hvar Sport Resort

Hvar Sport Resort
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Vážení potencionálni klienti,
dovoľujeme si Vám predstaviť športový rezort voľného času - Hvar Sport Resort, nachádzajúci sa v
Chorvátsku, v Splitsko – dalmatínskej župe, na ostrove Hvar, v blízkosti mesta Sučuraj.
∙ Rezort je situovaný na území o celkovej rozlohe 12 871 m² s priamym prístupom k moru a súkromnou
piesočnatou plážou o rozlohe 1200 m².
Celé územie je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti SIDOR d.o.o. /HR/ člen skupiny SIDOR Holding a.s.
∙ HVAR SPORT RESORT je vzdialený cca. 1000 m od centra mestečka Sučuraj, najvýchodnejšieho mesta ostrova Hvar. Vzhľadom na svoju polohu ponúka Sučuraj excelentné spojenie s pevninou prostredníctvom trajektu (asi 6 km, 30 minút; trajekt premáva v sezóne každú polhodinu).
∙ Rezort je budovaný na pozemku, ktorý je v súkromnom vlastníctve, pokrytom prevažne borovicovo olivovým porastom a so súkromnou piesočnatou plážou 5 m od mora.
Súkromná cesta napojená na miestne komunikácie zabezpečuje výbornú dostupnosť do mestečka Sučuraj
prostredníctvom motorových vozidiel (vzdialenosť po cestných komunikáciach cca. 1600 m od trajektu).
Nová asfaltová prímorská cesta (cca. 1000 m) je ideálnym miestom na prechádzky, korčuľovanie a
bicyklovanie.
∙ V roku 2016/2017 je v blízkosti rezortu (1km od Hvar Sport Resort) plánovaná výstavba maríny pre 230
lodí, čím získa projekt na ďalšej atraktivite.
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Hvar Sport Resort | Predstavenie projektu
Projekt je rozdelený do dvoch etáp výstavby
I. Etapa – od 1.1.2015 do 15.6.2015
II. Etapa – január 2016 – jún 2017

I. Etapa výstavby:

| 16.6. - 15.9. stavebná uzávera | od 16.9.2015 do 31.12.2015

(do 15.6.2015)

« Kompletná rekonštrukcia apartmánového domu Patrícia

(5 apartmánov a 2 štúdiá)

∙ apartmány D1 – HVAR ∙ D2 – SVETA NEDELJA ∙ D3 – JELSA ∙ D4 – IVAN DOLAC - predané
∙ D5 - 2.poschodie (apartmán SUČURAJ: 34m² + 3,4 m² balkón s výhľadom na more) - na predaj
kategória štandard : 100.000 € (konečná cena)
∙ D6 - 2.poschodie (štúdio VRBOSKA: 26 m² + 3,4 m² balkón s výhľadom na more) - na predaj
kategória štandard : 70.000 € (konečná cena)
∙ D7 - 2.poschodie (štúdio STARI GRAD: 26 m² + 3,4 m² balkón s výhľadom na more) - na predaj
kategória štandard : 70.000 € (konečná cena)
Termín ukončenia : 1.1.2015 (splnené)
« Prístavba nového objektu k apartmanovému domu Patrícia,
v ktorom sa nachádzajú dva samostatné apartmány a centrálna kuchyňa.
∙ C1 - prízemie (apartmán SPLIT: 78 m² vrátene loggie + kamenná terasa 47 m²) - na predaj
∙ C2 - 1.poschodie (apartmán ŠIBENIK: 78 m² vrátene loggie) - na predaj
Termín ukončenia: 15.6.2015
« Pirat reštaurácia
(na prvom podzemnom podlaží prístavby apartmánového domu Patrícia - objekt “C a D”) Nová moderná kompletne
vybavená kuchyňa (spĺňa všetky požiadavky EU-HCCP) s kapacitou 100 jedál (obed – večera) denne.
∙ Krytá reštauračná časť: 70 m² (10 stolov s kapacitou 40 hostí)
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≈ Plážová časť rezortu

(do 15.6.2015)

« Výstavba plážového uzavretého baru (kapacita 30 hostí)
so strešnou terasou (kapacita 45 hostí) a exteriérovej krytej terasy 5 m od mora (kapacita 60 hostí).
Termín ukončenia : 15.6. 2015
« Úprava privátnej rezortnej pieskovej pláže (rozloha 1 200 m², 5 m od mora).
Termín ukončenia : 15.6. 2015
« Výstavba dreveného plážovo - relaxačného objektu (5 m od mora) pozostávajúceho z prízemnej tienenej
časti a strešnej netienenej terasy.
∙ Tienená časť: 48 m² so 4 dvojmiestnymi ležadlami a masérskym boxom
∙ Strešná terasa: 48 m² s 8 ležadlami
Termín ukončenia : 15.6. 2015
« Výstavba tieneného detského ihriska na pláži (90 m²) a detského prírodného morského
bazénu s pieskovým podložím (50 m²).
Termín ukončenia : 15.6. 2015
« Výstavba novej prímorskej asfaltovej cesty do centra mesta (cca. 1 000 m), vhodnej pre malých bicyklistov
a korčuliarov.
Termín ukončenia : 1.4. 2015
« Úprava morských bójí na kotvenie plávajúceho oddychového móla pre rezortných hostí (plocha móla 30 m²/
vzdialenosť 30 m od brehu).
Termín ukončenia : 15.6. 2015
« Úprava morskej pláže (120 m²) s miernym kamienkovo – pieskovým vstupom do mora, vhodný pre deti.
(0 m od mora).
Termín ukončenia : 15.6. 2015
« Zapojenie optického kábla (INTERNET) do všetkých objektov (A,B,C,D) v rezorte a na pláži.
Termín ukončenia : 15.6. 2015
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≈ Dostavba hrubej stavby nových apartmánov v prvej línií
od mora za piesočnatou plážou
(od 15.4.2015 do 31.12.2015)
« Výstavba apartmánov
verzia č.1 HOLOBYT
verzia č.2

ŠTANDARD

∙ A1 - prízemie (apartmán DUBROVNÍK: 95 m² + 60 m² letná prízemná terasa) - na predaj
verzia č. 1 : 185.000 € + 20.000 €
verzia č. 2 : 199.000 € + 29.000 €
∙ A2 - 1.poschodie (apartmán ZÁHREB: 95 m²) - na predaj
verzia č. 1 : 185.000 €
verzia č. 2 : 199.000 €
∙ B1 - prízemie (apartmán RIJEKA: 74 m² + 80 m² letná prízemná terasa) - na predaj
verzia č. 1 : 150.000 € + 20.000 €
verzia č. 2 : 165.000 € + 29.000 €
∙ B2 - prízemie (apartmán ZADAR: 75 m² + 80 m² letná prízemná terasa) - na predaj
verzia č. 1 : 150.000 € + 20.000 €
verzia č. 2 : 165.000 € + 29.000 €
∙ B3 - 1.poschodie (apartmán OSIJEK: 74 m²) - na predaj
verzia č. 1 : 155.000 €
verzia č. 2 : 170.000 €
∙ B4 - 1.poschodie (apartmán PULA: 75 m²) - rezervované
∙ C1 - prízemie (apartmán SPLIT: 78 m² - vrátene loggie + kamenná terasa 47 m²) - na predaj
verzia č. 1 : 160.000 € + 20.000 €
verzia č. 2 : 175.000 € + 29.000 €
∙ C2 - 1.poschodie (apartmán ŠIBENIK: 78 m² - vrátene loggie) - na predaj
verzia č. 1 : 170.000 €
verzia č. 2 : 189.000 €
Ceny sú uvedené bez DPH ( 25 %)
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« Parkovanie
Každý apartmán má zahrnuté v cene parkovacie plochy pre dve auta v areáli rezortu na
centrálnom parkovisku (mimo apartmánov D6 – VRBOSKA a D7 – STARI GRAD – 1 automobil).
« Plážové ležadlá
Každý apartmán má zahrnuté v cene 4 ležadlové miesta na pláži v cene apartmánu (mimo štúdia
D6 – VRBOSKA a D7 – STARI GRAD – po 2 ležadlá a apartmány A1 – DUBROVNÍK a A2 – ZÁHREB po 6 ležadiel).
« Súčasťou každého apartmánu bude rýchly optický kábel a satelitná televízia s SK a CZ programami v
základnom balíku.
« Možnosť hypotekárneho financovania apartmánu pri kúpe na fyzickú osobu (40% vlastné zdroje, 60% banka)
« Možnosť založenia firmy v Chorvátsku so sídlom v Sučuraji s platcovstvom DPH (za účelom odpočtu DPH
/25 %/, pri kúpe nového apartmánu) a jej následnú komplexnú správu zabezpečí spoločnosť Sidor d.o.o. Sučuraj – HR.
« Vzhľadom k celoročnej prevádzke rezortu, možnosť prenájmu tretím osobám za úplatu.
« Správcovstvo apartmánu počas celého roka zabezpečí spoločnosť Sidor d.o.o. Sučuraj – HR (ďalší prenájom
/ zazimovanie - odzimovanie techniky / lode, štvorkolky, bicykle).
Termín ukončenia hrubej stavby: 1.4. 2015 (Splnené) | Termín kolaudácie do : 31.12. 2015

Štandardy apartmánov a ceny
Cenník HOLOBYT
Cena apartmánu – holobyt je už od 1.900,- Eur bez DPH ( 25 %) za m²
Holobyt obsahuje:
○ hrubá stavba – kompletné prevedenie podľa PD a odsúhlasených zmien investorom
○ kanalizácie, vodovod - kompletné prevedenie podľa PD a odsúhlasených zmien
○ elektroinštalácie – kompletné prevedenie podľa PD a odsúhlasených zmien, rozvádzač el.energie - kompletné vybavenie
○ klimatizácia / ohrev – predpríprava rozvody potrubí a káblov podľa PD a odsúhlasených zmien investorom
○ prípoj trojfázový pre elektrický šporák, ukončenie trojfázový vypínač, vývod TV, vývod internet - káblovanie
○ podlahy – betónový poter, steny a strop - omietka, 2 x náter biely štandard
○ okná, dvere, parapety – podľa PD a odsúhlasených zmien investorom
○ fasádny systém, zateplenie 80 mm, omietka
○ strecha veľkoplošná so zárukou 5 rokov, strešné zvody a žľaby, bleskozvod
○ vonkajšia terasa : bez úpravy
53

Cenník ŠTANDARD
Cena apartmánu vo výbave štandard je už od 2.100,- Eur bez DPH (25 %) za m²
Výbava štandard okrem výbavy holobyt (vrátane) obsahuje:
○ sanitárne zariadenia – komplet – WC, sprchový kút, umývadlo, zrkadlo (economy verzia)
○ zásobník teplej a úžitkovej vody podľa PD
○ vývod pre zapojenie pračky a umývačky riadu v kuchyni
○ vývod pre kuchynský dres, kuchynský drez a batéria (economy)
○ kuchynská linka – na mieru (economy), bez spotrebičov
○ batérie pre umývadlo, sprchový kút a (economy verzia)
○ zásuvky, vypínače, svetlá podľa PD a odsúhlasených zmien investorom (economy)
○ ventilátor vo wc, príprava na digestor v kuchyni
○ klimatizácia / ohrev (klimatizačnými jednotkami), podľa PD a odsúhlasených zmien investorom
○ prípoj pre elektrický šporák, ukončenie trojfázový vypínač
○ podlahy : kuchyňa, hala, kúpelňa, WC – dlažba (economy)
○ podlahy izby : laminátové 6 - 7 mm, soklové lištovanie
○ kúpeľňový keramický obklad (economy verzia), výber z 3 variant
○ zárubne obložkové podľa PD (economy verzia),dvere interiérové podľa PD (economy verzia), výber z 3 farieb
○ kľučky štandard, parapety interiér – plastové biele
○ vonkajšia terasa : v cene je vyrovnanie terénu, vyrovnávací hrubý štrk a obvodový múrik 50 cm

Cenník NADŠTANDARD
Cena apartmánu vo výbave premium je už od 2.300,- Eur bez DPH (25%) za m²
Vo výbave premium pre apartmán má záujemca možnosť zvoliť si ďalšie rozšírené možnosti výbavy, ktoré umožnia vyšší
komfort užívania objektu.
To znamená, že okrem výbavy holobyt a štandard obsahuje výbava premium následovné:
○ maľby podľa požiadaviek a vybraného odtieňa
○ kuchynské spotrebiče – práčka, umývačka riadu, varná doska, šporák, mikrovlná rúra, digestor, chladnička – economy
verzia (Gorenje, Electrolux)
○ vonkajšia terasa : v cene je múrik, kompletná úprava terénu s odvodnením + zámková dlažba, kvetináče,
○ vonkajšie osvetlenie, príprava na tieniaci systém
○ nábytok (economy verzia), podľa odsúhlasenej vizualizácie (výber z 5 možností) vrátane záhradného nábytku na terase
○ predpríprava na krb (komín)
6
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« I. Etapa výstavby
Apartmány
C1/C2

Apartmánový dom Patrícia D1-D7
Pirat reštaurácia

Apartmány
B2/B4
Apartmány
B1/B3

≈ Športové vyžitie v rezorte

Apartmány
A1/A2

« Športové vyžitie od mája 2015
‹ Multifunkčné ihrisko
(20 x 40 m) s univerzálnym povrchom vhodné na 10 druhov športu.
‹ Vodný skúter – vodné lyže – wakeboard.
‹ Horské bicykle (detské, dámske, pánske).
‹ Štvorkolky, detské odrážadlá.
‹ Športové náčinie
(tenisové, bedmintonové rakety, lopty na všetky druhy športov).
‹ Bezpečné cyklistické a bežecké trate s mäkkým prírodným povrchom
v celkovej dĺžke viac ako 47 km s rôznym stupňom prevýšenia.

Pieskovisko
Relaxačný
objekt
Pirat bar
Piesočnatá pláž

« Bližšie informácie o predaji apartmánov a štúdií:

○ apartmán D5 – SUČURAJ, štúdio D6 – VRBOSKA a D7 – STARI GRAD (v apartmánovom dome Patrícia)
○ apartmány A1 – DUBROVNÍK, A2 – ZÁHREB
○ apartmány B1 – RIJEKA, B2 – ZADAR, B3 – OSIJEK, B4 – PULA - rezervované
○ apartmány C1 – SPLIT, C2 – ŠIBENIK
« Informácie o predaji »
Kontakt: Mgr. Igor Sidor, PhD,MBA | Mob.: +421 917 749 749 | E-mail: igorsidor@igorsidor.eu
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APARTMÁNY C1, C2
APARTMÁNY B2, B4
APARTMÁNY B1, B3

APARTMÁNOVÝ
DOM PATRÍCIA

PIESOČNATÁ PLÁŽ

APARTMÁNY D1-D7

REŠTAURÁCIA PIRAT

APARTMÁNY A1, A2

PIRAT BAR

PIESKOVISKO
RELAXAČNÝ
OBJEKT
PIRAT BAR
PIESOČNATÁ PLÁŽ

PIESOČNATÁ PLÁŽ A DETSKÝ
MORSKÝ BAZÉN

I. etapa výstavby apartmánov
10
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PIESOČNATÁ PLÁŽ A DETSKÝ
BAZÉN SO SLADKOU VODOU

PIESOČNATÁ PLÁŽ S
ODDYCHOVOU ZÓNOU

NOVÁ PRÍMORSKÁ ASFALTOVÁ
CESTA

Vizualizácie projektu realizoval: Teodor Mach, kontakt: www.mach3d.info

I. etapa výstavby apartmánov
11

A2
B4
B3
B1

A2

A1
B2

A2
A1

A1

B4
B2

Výstavba apartmánov A1-A2 a B1-B2-B3-B4 | stav k 1.4.2015 |
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C2
2
1

B3

B4

B1

B2

A2
B3
C2

4

B3
B1

C1

A2
A1

B4

2
Vizualizácie projektu realizoval: Teodor Mach, kontakt: www.mach3d.info

Výhľad na more zo strešnej terasy apartmánu B4
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Pôdorysy apartmánov | 1. etapa výstavby |
4,5m²

4,5m²

4,5m²

55m²
11m²

10m²

Apartmán A1

13m²

11m²

5m²

13m²

45m²

48m²
11m²

12m²

B2

10m²

10m²

Apartmán A2

| apartmán 95m² + prízemná terasa 60m² |

5m²

prízemná
terasa
80m²

55m²

prízemná
terasa
60m²

10m²

4,5m²

5m²

5m²

48m²

45m²

10m²

11m²

12m²

prízemná
terasa
80m²

| apartmán 95m² |

B1

10m²

B4

B3
| B3 - apartmán 74m² |

Apartmány B1-B2
11m²

| B1 - apartmán 74m² + prízemná terasa 80m² |

Apartmány B3-B4

| B4 - apartmán 75m² |

| B2 - apartmán 75m² + prízemná terasa 80m² |

5m²

11m²
51m²

5m²
51m²

10m²

10m²
kamenná
terasa 47m²

Apartmán C1
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| apartmán 78m² + kamenná terasa 47m² |

Apartmán C2

| apartmán + loggia 78 m² |

Apartmánový dom PATRÍCIA

Apartmány a Štúdiá NA PREDAJ
15

Hvar Sport Resort | plážová časť rezortu | stav k 1.4.2015 |

PIRAT BAR INTERIÉR

BETÓNOVÉ MÓLO A NOVÁ
PRÍMORSKÁ ASFALTOVÁ CESTA

VEČERNÉ PLÁŽOVÉ SEDENIE

Pohľad zo strešnej terasy plážového PIRAT BARU
16
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Centrum Sućuraj

Mestečko SUĆURAJ
17

Ostrov HVAR

ATRAKTÍVNE PROSTREDIE OSTROVA

PANENSKÁ PRÍRODA

MALEBNÉ MESTEČKO SUĆURAJ

18
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Ostrov Hvar • Sućuraj
Ostrov Hvar
(www.wikipedia.org/wiki/Hvar)
Hvar patrí medzi 10 najkrajších ostrovov na svete. Je to ostrov s najväčším počtom slnečných dní
(125) a najvyššou insoláciou (liečba slnečným žiarením), vzhľadom k výnimočnej ostrovnej mikroklíme.
Vynikajúca dostupnosť autom až na trajekt v Drveniku.
Zároveň je najzelenejším ostrovom na Jadrane. Niekedy sa o Hvare hovorí aj ako o voňavom, bylinkovom ostrove. Všade rastie levanduľa, majoránka, rozmarín, šalvia, tymián a ďalšie voňavé byliny, kríky
v divokej forme. Ostrov dýcha históriou a špecifickou kultúrou.

SućuRAJ
(www.cs.wikipedia.org/wiki/Sućuraj)
Sučuraj – pôvodné rybárske mestečko leží na východnom cípe ostrova Hvar, vzdialeného 6 km od
dalmatínskeho pobrežia a 77 km od mesta Hvar. Je to najzelenší, najslnečnejší a najteplejší (viac ako
2700 slnečných hodín svitu) ostrov na Jadrane. Vyskytuje sa tu viac ako 1100 druhov stredomorských
rastlín. V blízkosti mesta nachádzajú kamenisto - piesočnaté pláže a prekrásne samostatné zátoky.
V meste sú komplexné služby pre turistov : obchody, reštaurácie, pizza, kaviareň, cukráreň, trhy s
miestnymi produktmi (ovocie, zelenina, ryby), nemocnica s heliportom, prístav pre súkromné lode,
jachty, zmenáreň, bankomat, turistická agencia (internet).
V tesnej blízkosti mestečka sa nachádza panenská príroda na zemi a pod morom.
Morská voda je výnimočne hustá, a kvôli blízkosti podmorských baní aj mimoriadne slaná s vysokým
obsahom jódu.
Ostrov Hvar je zásobovaný čerstvou pitnou vodou podzemným porubím z pevniny (rieka Cetina).
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Súkromná pláž

PIESOČNATÁ PLÁŽ

ODDYCHOVÁ ZÓNA

STREŠNÁ TERASA PIRAT BARU

Rezort ideálny pre rodiny s deťmi
∙ Piesočna pláž 5 metrov od mora.
∙ Mierny kamienkovo-pieskový prechod do mora vhodný aj pre malé deti.
∙ Detské plážové a morské atrakcie, detské ihrisko.
(kryté pieskovisko, umelý morský bazén, plávajúce mólo, ihrisko)
∙ Luxusné ležadla v slnečnej aj tienenej časti pláže.
∙ Masáže pri mori.
Slepá ulica, na konci ktorej sa nachádza rezort, garantuje kľud a bezpečie.
20
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PLÁŽOVÝ BAR PIRAT
∙ Plážový bar a reštaurácia so strešnou terasou a výhľadom na more.
∙ Reštaurácia ponúka vynikajúce mieste špeciality ako su ryby, kraby,
kôrovce, ale i slovenskú kuchynu s českým čapovaným pivom, francúzske,
talianske a slovenské vína, kvalitnú kávu a olivový olej.

... vychutnajte si Jadran po celý rok ...

PIRÁTSKA LOĎ PRE DETI

PLÁŽOVÁ ČASŤ REZORTU

PIRAT BAR

VEČERNÉ PLÁŽOVÉ SEDENIE

∙ Barové sedenie priamo pri mori !!!
∙ Grilované a udené špeciality na grile “Lokomotíva” vyrobenom na mieru.
∙ Šalátový bufet s kvalitnými zálievkami (olej tekvicový, bodliakový, olivový)
∙ Príprava ovocných a zeleninových freash-ov, čapovaný PRAZDROJ.
∙ Štýlové prostredie s možnosťou vypočuť si obľúbené songy z vinylových platní.
∙ Podávanie jedinej zásaditej kávy s čínskou hubou “dlhovekosti” GANODERMOU.

PIRAT REŠTAURÁCIA
∙ Zdravá strava,šalátové variácie (kuchyňa bez glutamánu a nezdravej soli).
∙ Nočné nízkoteplotné varenie na holdomate - zachovávanie nutričných hodnôt
a bielkovín v jedlách.
∙ Moderná celonerezová kuchyňa.
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Športové vyžitie v rezorte

Rezort ideálny na športovú prípravu
je ideálnym miestom na celoročnú športovú prípravu profesionálnych i
výkonnostných tímov a jenotlivcov vo všetkých odvetviach.
Rezort je bezbarérové stredisko, využívané celoročne, vhodné aj pre
imobilných športovcov, s jednoduchým vstupom do mora.
22

www.h-s-r.sk

~ HVAR SPORT RESORT ~

V rezorte je k dispozícii od mája 2015:
∙ Veľké multifunkčné ihrisko o rozmere 20 x 40 m.
(Gumový, pružný povrch ihriska je vhodný na 10 druhov športov)
∙ Vodný skúter, wakeboard, vodné atrakcie.
∙ Bicykle, štvorkolky, detské odrážadlá.
∙ 47 km bezpečných cyklistických a bežeckých tratí s prírodným povrchom.
∙ Nová prímorská asfaltová cesta ideálna na korčuľovanie, bicyklovanie a hand bike.
∙ Plávanie a šnorchlovanie.
(ideálne vďaka čistej a priezračnej vode s vysokým obsahom soli a jódu)

Turistika a cyklovýlety
Turistika:
Ostrovom Hvar prechádza pozdĺžne
horský hrebeň a jeho najvyšší vrch Sv.
Nikola (628 m) sa nachádza práve nad
dedinkou Sv. Nedelja. Na jeho vrchol
vedú značkované chodníky.
Cyklistika:
Na ostrove je hustá sieť ciest s prírodným povrchom a naprieč celým ostrovom vedú značené cyklotrasy. Výlety
na bicykloch tak môžu byť príjemným
spestrením pobytu na ostrove.
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V roku 2016 / 2017 je v centre Sučuraj
plánovaná výstavba maríny pre 230 lodí , spojená
s rozširovaním komunikácií čím získa tento projekt na ďalšej atraktivite.

Tr

Trasa pre automobily

- vzdialenosť do centra Sucuraj

Pešia prímorská trasa - vzdialenosť do centra Sucuraj
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... jedinečná krajina cestou na ostrov Hvar ...
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1600 m
1000 m

Príjmy z turizmu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v celkových príjmoch Chorvátska,
preto je kladený veľký dôraz na budovanie cestnej infraštruktúty. Počas posledných rokov bolo jednou z hlavných priorít dobudovanie diaľničnej siete, čo malo
za následok významné skrátenie času cesty zo Slovenska po mesto Makarska.
Na ostrov Hvar je možné sa pohodlne prepraviť trajektom z mesta Drvenik na
najjužnejší výbežok Hvaru (20 km od Makarskej - smer Dubrovnik; plavba trajektom cca. 30 min.; minimálne 10 x denne).
Sučuraj je od Bratislavy vzdialený 910 km, pričom 752 km prebieha po diaľniciach
(BA – 910 km, BB – 1 090 km, KE – 1 020 km).
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B.BYSTRICA 1090 km

KOŠICE 1020 km

BRATISLAVA 910 km

BUDAPEŠŤ
GRAZ

ZAGREB

» Bratislava ~ Graz ~Drvenik ~ Sućuraj

910 km

» Bratislava ~ Budapešť ~ Drvenik ~ Sućuraj 1030 km
» B. Bystrica ~ Budapešť ~ Drvenik~ Sućuraj 1090 km
» Košice ~ Budapešť ~ Drvenik ~ Sućuraj

1020 km

(z Košíc po diaľnici 950 km)
SPLIT
MAKARSKA

HVAR

DRVENIK

SUĆURAJ
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» Drvenik ~ Sućuraj trajekt

30 min.

Kontakt:
SIDOR d.o.o. Blace 9, 21469 Sućuraj, otok Hvar (HR); OIB: 09593248175,
člen skupiny SIDOR Holding, a.s.
SIDOR holding, a.s. Podnikateľská 2, 040 17 Košice (SK); IČO: 46755918

Informácie:
Sekretariát SIDOR Holding, a.s.
mob.: +421 905 355 483
e-mail: sekretariat@sidorholding.sk | info@h-s-r.sk
web: www.sidorholding.sk | www.h-s-r.sk

Centrum Sućuraj »
Kontakt:

SIDOR Holding, a.s. Podnikateľská 2, 040 17 Košice (SK); IČO: 46755918
SIDOR d.o.o. Blace 9, 21469 Sućuraj, otok Hvar (HR); OIB: 09593248175, člen skupiny SIDOR Holding, a.s.
e-mail: info@h-s-r.sk | igorsidor@igorsidor.eu
web: www.h-s-r.sk | www.sidorholding.sk
+421 905 355 483 sekretariát SIDOR Holding, a.s. (SK,UK,DE)
+421 915 990 562 Mrs. Mangerová (SK,UK,FR)
+385 997 773 529 Mr. Benický (SK,HR) prokurist SIDOR d.o.o (HR)
+421 907 385 444 Mr. Klíma (SK,FR)
+421 915 629 354 Mr. Híreš (SK,HU)
+385 982 939 35 Mr. Híreš (HR kontakt)
+421 917 749 749 Mr. Sidor (SK,RU,HR)
+385 998 170 899 Mr. Sidor (HR kontakt)
+385 982 939 34 Mrs. Franicévic´ (HR) direktor SIDOR d.o.o. (HR)

