TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLOMOUC – MĚSTO z.s.
www.olomoucmesto.cz
pořádá prostřednictvím CK MINITRANS

CVIČENÍ U MOŘE V CHORVATSKU

Vodice - Srima
Město Vodice je oblíbené velké rušné letovisko s četnými sportovními zábavnými a společenskými možnostmi. Leží
11 km severozápadně od Šibeníku, při Jadranské magistrále. Díky hojnosti vodních pramenů tu roste bohatá vegetace. Zdejší palmy jsou ozdobou nábřeží, které patří k nejpěknějším v Severní Dalmácii. Vodice je živé zábavné středisko
s více než stovkou pohostinských podniků všeho druhu (konoby, kavárny, restaurace, plážové a noční bary).
Ubytování je v klidné části letoviska Vodice ve Srimě. Pláž je vzdálená od ubytování 120 m. Centrum města Vodice je
vzdálené cca 20-30 minut chůze podél pláže.

Termín: 11.8. - 20.8. 2020

( 7 nocí, 8 dní )

Odjezd: v úterý 11.8. 2020 ve 20.00 hodin z autobusového nádraží u Tržnice v Olomouci
Návrat: ve čtvrtek 20.8. 2020 v dopoledních hodinách tamtéž

Cena: 9.800,- Kč
Zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem s možností lehátkové úpravy,
ubytování, polopenzi, různé formy cvičení – Daflex system, zdravotní cvičení , aerobic, bodystyling ( ráno i večer,
s náčiním i bez náčiní ), pobytovou taxu, služby delegáta v místě pobytu a pojištění storna.

Sleva: 9.400,- Kč

členové ČASPV

Ubytování: ve 2,3 – 4 lůžkových pokojích, které jsou vybaveny koupelnou - WC,
chladničkou, balkónem /terasou/, TV. Možnost venkovního posezení s prostorem
na cvičení.
Stravování: probíhá v penzionu Boro. Snídaně je podávaná formou bufetu. Večeři
je možné vybírat ze dvou menu, které je servírováno o třech chodech ( polévka,
hlavní jídlo, salát, dezert nebo ovoce ).
ceně pobytu.

Nápoje u večeře nejsou zahrnuty v

Přihlášku zašlete do 31.12. 2019 na e-mail: drahomira.bartova@seznam.cz
Zálohu 4.500,- Kč je nutné zaplatit nejpozději do 31.1. 2020 a to:
a)

na účet: č. 1804022349/0800, var. symbol 11082020 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

b) v hotovosti ( v tělocvičně TJ Olomouc-město na tř. Svornosti v po a čt 17:45 -18:45 hod.,
st 16:30 – 17:30 hod. - D. Bártové)
Doplatek je nutné zaplatit do 30.6. 2020 (taktéž na účet nebo hotově). Zrušení přihlášky podléhá storno poplatkům.
Kontakt: Drahomíra Bártová, tel. 774 972 497, drahomira.bartova@seznam.cz

