SINGLE - SoNS 2018
Jižní Chorvatsko – KLEK – apartmány BONACA. Možnost fakultativních zájezdů. Odjezd obou
autobusů 1. 9. v 20.00 hod. z Brna. Odjezd do ČR 16. 9. ráno.

Cena na osobu s dopravou, pobytovou taxou a službami delegáta:
1. Cena: 5700 Kč, jedna osoba na rozkládacím dvoulůžku v obývacím pokoji.
2. Cena: 6160 Kč, jedna osoba v dvoulůžkové samostatné ložnici, sousedící
s obývacím pokojem.
3. Cena: 6330 Kč, jedna osoba v dvoulůžkové samostatné ložnici
v apartmánu, který má dvě ložnice a obývací pokoj.
Apartmány jsou kompletně vybaveny. (základní kuchyňské vybavení s lednicí,
vařičem s terasou na posezení i lůžkovým povlečením.)
Zálohu 2000 Kč zasílejte do 1. 3. 2018 složenkou, nebo převodem na č. účtu:
2300345675/2010, var. symbol: datum odeslání, na adresu Lee Tour Věžní 1282/30 Jihlava
PSČ: 58601. Zbytek platby je potřebné odeslat do 10. 8. 2018. Vždy také uvádějte své jméno
a napište KLEK. Prosím aspoň některé zájemce o platby v následujících týdnech, protože CK
nemá žádnou záruku v podobě zálohy, že zájezd využijeme. Platby v celé výši jsou vítány.
Přihlášky zasílejte na adresu Bohumil Doležal Dolní Cerekev 102, PSČ: 58845, nebo e-mailem
na: hasselblad500d.c@gmail.com Přihlášení je platné teprve po zaplacení zálohy. V případě
odhlášení je nutné si za sebe najít náhradu. Další podrobné informace (ostatní nástupní
místa i stanoviště odjezdu apod.) očekávejte do 6. 8. 2018. Jako cestovní doklad k rekreaci
může sloužit pas i OP. Účastníci ze Slovenska mohou po závazném přihlášení zaplatit v Eur až
v autobuse. V případě dotazů volejte 775789036, ale nejlépe pište na e-mail:
al.zastera@gmail.com
Na společné setkání u moře se těší Aleš Zástěra
Letovisko poskytuje CK Zemek www. chorvatskozababku.cz

Přihláška …………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:
Dat. narození:
Adresa:
Číslo pasu, nebo OP:
Ubytování: 1 2 3 cena
E-mail:
Mobil:

ANO, mám zájem o zdravotní pojištění UNION za 25 Kč den. NE, zařizuji si sám.

