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dospělý 7.990 Kč

JUNIORSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE
NEVÍTE JAK SPORTOVNĚ ZABAVIT SVÉ DĚTI?

Soustředění Chorvatsko 2017
Sportovní soustředění nejen pro děti.

hry · posilování · házená · vodní pólo · disco · pláže · tenisová školka

turnaje a soutěže v šipkách, vodním pólu, plážovém fotbalu i volejbalu
projížďky na šlapadlech, tobogán

GRADAC malebné dalmatské městečko s překrásnou palmovou promenádou podél moře, přístavem a kouzelným okolím.
Letovisko leží uprostřed zeleně pod jadranskou magistrálou, zdejší pláže patří k nejdelším a nejkrásnějším na Makarské 

riviéře. Apartmány, studia i penzion se nachází do 150 m od pláže.

Ubytování:
penzion:  2lůžkové pokoje (možnost přistýlky), s příslušenstvím, k dispozici lednice na každém poschodí, varná konvice, 

mikrovlnná trouba, základní kuchyňské nádobí, balkon nebo terasa
studia:  3 – 5lůžková s příslušenstvím, vybavený kuchyňský kout, lednice, balkon či terasa
apartmány:  4 – 6lůžkové (2 - 3 pokoje) s příslušenstvím, vybavená kuchyň, balkon či terasa

Ve většině objektů je WIFI připojení ZDARMA. Příjemné posezení na terase penzionu.

Doprava autokary s klimatizací, přistavení autokaru kdekoliv v ČR. 
Doprava je zajišťována pohodlnými autobusy s klimatizací, WC, DVD.

TERMÍN: 04. 08. – 13. 08. 2017
CENA: dítě do 18 let 7.500,- Kč, dospělá osoba 7.990,- Kč

cena je platná při závazné rezervaci zájezdu do 28. února 2017

Cena zahrnuje: 7 x ubytování pro 1 osobu v penzionu, apartmánu nebo studiu včetně pobytové taxy, autobusovou dopravu, 
plnou penzi, pojištění proti úpadku, služby zástupce CK

Příplatky: cestovní pojištění do zahraničí (včetně storno zájezdu) děti do 15 let 151 Kč dospělí 15 – 70 let 302 Kč

Splátkový kalendář:
1. splátka: do 28. února 2017 záloha ve výši 1 500 Kč/osoba

2. splátka: do 30. dubna 2017 2. záloha ve výši 3 000 Kč/osoba
doplatek: do 30. června 2017

KONTAKT: Vendula Šmídlová, tel.: +420 604 109 391, e-mail: vendulasmidlova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKY: 
http://hazenkarskyholky.mypage.cz/hazena/soustredeni-leto-2017

http://aktivityprodeti.mypage.cz/tabory-2016/sportovni-akademie-chorvatsko
(kliknutím na odkaz se dostanete přímo na stránky s přihláškou)



JUNIORSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE
NEVÍTE JAK SPORTOVNĚ ZABAVIT SVÉ DĚTI?

Soustředění Chorvatsko 2017
Sportovní soustředění nejen pro děti.

hry · posilování · házená · vodní pólo · Disco · pláže · tenisová školka

turnaje a soutěže v šipkách, vodním pólu, plážovém fotbalu i volejbalu
Projížďky na šlapadlech, tobogán

GRADAC malebné dalmatské městečko s překrásnou palmovou promenádou podél moře, přístavem a kouzelným okolím.
Letovisko leží uprostřed zeleně pod jadranskou magistrálou, zdejší pláže patří k nejdelším a nejkrásnějším na Makarské 

riviéře. Apartmány, studia i penzion se nachází do 150 m od pláže.

Ubytování:
penzion:  2lůžkové pokoje (možnost přistýlky), s příslušenstvím, k dispozici lednice na každém poschodí, varná konvice, 

mikrovlnná trouba, základní kuchyňské nádobí, balkon nebo terasa
studia:  3 – 5lůžková s příslušenstvím, vybavený kuchyňský kout, lednice, balkon či terasa
apartmány:  4 – 6lůžkové (2 - 3 pokoje) s příslušenstvím, vybavená kuchyň, balkon či terasa

Ve většině objektů je WIFI připojení ZDARMA. Příjemné posezení na terase penzionu.

Doprava autokary s klimatizací, přistavení autokaru kdekoliv v ČR Doprava je zajišťována pohodlnými autobusy s klimati-
zací, WC, DVD.

TERMÍN: 04. 08. – 13. 08. 2017
CENA dítě do 18 let 7.500,- Kč

CENA dospělá osoba 7.990,- Kč

cena je platná při závazné rezervaci zájezdu do 28. února 2017

Cena zahrnuje: 7 x ubytování pro 1 osobu v penzionu, apartmánu nebo studiu včetně pobytové taxy, autobusovou dopravu, 
plnou penzi, ……. pojištění proti úpadku, služby zástupce CK

Příplatky: cestovní pojištění do zahraničí (včetně storno zájezdu) děti do 15 let 151 Kč dospělí 15 – 70 let 302 Kč

Splátkový kalendář:
1. splátka: do 28. února 2017 záloha ve výši 1 500 Kč/osoba

2. splátka: do 30. dubna 2017 2. záloha ve výši 3 000 Kč/osoba
doplatek: do 30. června 2017


