DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HOŘICE

BLIŽŠÍ INFORMACE KE SPORTOVNÍ DOVOLENÉ
1.- 10. 7. 2022
CK AVANTI-TOUR

Vážení přátelé,
přicházíme s nabídkou pobytů v přímořském letovisku GRADAC. Letovisko leží v jižní části Makarské
riviéry cca 45 km od Makarské, přímo na úpatí pohoří Rilič. V sezóně městečko žije rušným turistickým
životem – k večerním procházkám lákají promenády podél moře, k posezení restaurace, bary, pizzerie,
kavárničky, cukrárny a obchůdky. Pláž Gornja Vala s bílými oblázky s pozvolným vstupem do moře
a průzračnou vodou je pokládána za jednu z nejpěknějších v Dalmácii.
Výhodou tohoto letoviska je jeho jižní poloha s nejvyšším počtem slunných dní a nejvyšší teplotou vody
moře v celé oblasti Makarské riviéry. Oblíbeným cílem výletníků jsou nedaleká sladkovodní krasová
Bačinská jezera s malebnou přírodní scenérií a hojností ryb. V této oblasti je různé sportovní vyžití, hřiště
u školy (basketbal, házená), plocha na vodní pólo, možnost cvičení u pomníku a tato sportoviště jsou
bezplatná. Naše cestovní kancelář vám může připravit zájezd na míru, dle vašich přání a požadavků.
Přejete si zařídit lektora jógy, na zumbu či jiného sportu? Ani to pro nás není problém!
Budeme potěšeni, pokud vás nabídka zaujala a stala se typem pro pohodovou dovolenou!
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GRADAC
malebné dalmatské městečko s překrásnou palmovou promenádou podél moře, přístavem a kouzelným
okolím, nabízí ideální podmínky pro strávení klidné dovolené. Dlouhé oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře, lákají k odpočinku i romantickým procházkám. Pobřežní promenáda nabízí celou řadu
obchůdků, tradičních pizzerií, kaváren a restaurací. 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.
Poloha: příjemný rodinný penzion, apartmány i studia se nacházejí v klidné starobylé části zvaná
Gradina, necelých 150 m od přístavu a živých uliček. Svým hostům nabízí romantické zázemí
s přátelskou atmosférou. Na pláž se dostanete krátkou pěší procházkou (3–5 minut).
Ubytování: pokoje:

2lůžkové pokoje (možnost přistýlky), s příslušenstvím, k dispozici
lednice na poschodí (týká se penzionu), varná konvice, mikrovlnná trouba,
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

Studia, apartmány a penzion jsou od sebe vzdáleny maximálně do 30 m.
Ve většině objektů je WIFI připojení ZDARMA, klimatizace za příplatek!
Příjemné posezení na terase penzionu. Možnost cvičení na všesportovním hřišti nebo u pomníku.
Lůžkoviny a ručníky jsou součástí vybavení. Osušky na pláž a hygienické potřeby vezměte s sebou.
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Stravování: nabízíme vám chorvatskou polopenzi (za příplatek), formou jednotného menu: snídaně,
večeře: hlavní jídlo, zeleninový salát, sklenička vína 0,2 nebo nealko nápoj. Pobyt začíná večeří a končí
snídaní. Stravování je zajištěno v nedaleké restauraci za příplatek. Můžete si objednat pouze večeře či si
vařit v apartmánech.
Sport a zábava: vodní sporty na pláži, potápěčský klub, půjčovna šlapadel, skútrů, koloběžek, jízdních
kol, turistika, všesportovní hřiště (házená, basketbal, fotbal), hřiště na vodní pólo.
DDM Hořice zajistí cvičení 2-3 hod denně: BODYSTYLING Moniky Bohuňkové, AQUA AEROBIK
A PILATES Dity Kosové. Pro děti bude v době cvičení zajištěn program (sportovní, rukodělný,
vzdělávací) – již v ceně zájezdu.
Dovolenkový program, výlety
S možností výletů Vás seznámí zástupce CK, který Vám bude nápomocen po celou dobu pobytového
zájezdu. Fakultativní výlety se objednávají u zástupce a platí se v kunách.
Mezi oblíbené patří: Bačinská jezera, Dubrovník, lodní výlety na ostrov Hvar a Pelješac či večerní
panorama aj. Výlety stačí řešit na místě.
Cena od cca 120-330 kuna

Doprava
Autokary (51 míst) s klimatizací, přistavení autokaru kdekoliv v ČR
Doprava je zajišťována pohodlnými autobusy s klimatizací, WC, DVD.
Cesta NON STOP se zdravotními přestávkami po 3–4 hodinách. V době přestávek si můžete zakoupit
studené i teplé nápoje. Místenky na sedadla se nevystavují, snažíme se v rámci možností vyhovět
požadavkům, uvedeným v cestovní smlouvě, např. na základě zdravotních důvodů apod. CK v zájmu
udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel.
Odjezdy autobusu z ČR jsou vždy v pátek v odpoledních hodinách, příjezd do pobytového místa je
následující den v dopoledních hodinách, návrat do ČR pak v neděli odpoledne.
Konkrétní informace k odjezdu obdrží účastníci 7 dní před odjezdem (předpokládaný nástup:
Náchod, Hořice, Hradec Králové - může být upraveno v souvislosti bydlištěm klientů).
Zavazadla
Doporučujeme skladné tašky a kufry, krosny jsou do autobusu neskladné. Maximální hmotnost zavazadla
na osobu je 15 kg! Kartony piva a ostatních nápojů nebudou přepravovány.
3

TERMÍN

Počet dní/nocí
odjezd v PÁ návrat
v NE

CENA Kč
do 3 let

CENA Kč/osoba
do 18 let

CENA
Kč/osoba

01.07. – 10.07.2022

10/7

2 990

7 800

8 300

cena je platná při závazné rezervaci zájezdu do 30. listopadu 2021
při minimálním počtu účastníků 30 osob
Cena zahrnuje: 7 x ubytování pro 1 osobu v penzionu, apartmánu nebo studiu včetně pobytové
taxy, autobusovou dopravu, spotřebu el. energie, vody, závěrečný úklid, pojištění proti úpadku, služby
zástupce CK, odjezd v pátek a návrat za týden v neděli v dopoledních hodinách
dítě do 3 let platí 2 990 Kč, stravování (pokud mají rodiče) a ubytování ZDARMA
SLEVY: vlastní doprava odpočet 1 200 Kč
Příplatky: cestovní pojištění do zahraničí, možno uzavřít prostřednictvím CK (300 Kč/osoba)
připojištění COVID 300 Kč/os./pobyt
klimatizace za příplatek 5€/den, platí se na místě delegátovi CK
parkovné při vlastní dopravě 850 Kč/1 auto
jednolůžkový pokoj + 2 350 Kč
polopenze 2 250 Kč/osoba, 1 650 Kč/ dítě do 10 let
pouze večeře: 1 650 Kč/osoba, 1 200 Kč/ dítě do 10 let
Splátkový kalendář:
1. splátka: do 20. prosince 2021 záloha ve výši 1 500 Kč/osoba
2. splátka: do 20.března 2022 doplatek do výše 50 % ceny zájezdu
Doplatek: 30 dní před odjezdem na zájezd

Cena bude každému stanovena dle požadavků, které si sjedná s Ditou Kosovou,
ředitelkou DDM Hořice (strava, doprava, pojištění). Tel.603 155 866, reditelka@ddmhorice.cz.

Doporučujeme si vzít boty do vody, sportovní oblečení, „nudli“ do vody, karimatku, světlé tričko na barvení.
BUDEME SE MUSET ŘÍDIT PLATNÝMI PROTIEPIDEMIOLOGICKÝMI PRAVIDLY ČR I CHORVATSKA.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM WWW.DDMHORICE.CZ V SEKCI TÁBORY.
DĚKUJEME. 😊😊 VYRAZTE S NÁMI, PŘIHLASTE SE VČAS A UHRAĎTE ZÁLOHU 1 500 Kč.
(Kdyby se zájezd rušil, budou vám peníze vráceny bez manipulačního poplatku, který činí 100 Kč).
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