dovolená u moře s jógou

8.–17. června 2018
10.–19. srpna 2018

letovisko SUHA PUNTA
Chorvatsko, ostrov Rab

Místo je na tolik nádherné,
že už ho neměním.
Kontaktujte prosím delegátku Čedoku
Marcelu, která Vám pomůže najít optimální
cenovou nabídku přímo pro vás, včetně
různých slev, které jsou poskytovány nejvíce
do konce prosince a února.
Na Rab je možné jet s celou rodinou
(ráno a večer si jít zacvičit jógu),
sám nebo s kamarádkou.

JÓGA je vhodná pro začátečníky
a pokročilé. Ranní a podvečerní
praktikování jógy v tradičním
pojetí (průpravná cvičení, ásany,
dechová cvičení, koncentrační
techniky, meditace,relaxace,
sestavy, mudry) a možná i něco
navíc.

p ro g ra m

Letovisko Suha Punta na ostrově Rab je kouzelný
kout s kamenitými a oblázkovými plážemi, kde
najdete klid a soukromí, zátoky s borovicemi, pro
děti dvě pláže s pískem, výhled na volné moře
s křišťálově čistou smaragdově modrou vodou.
Kromě návštěvy starobylého městečka Rab, je
možné si udělat výlet po ostrově pěšky i na kole.
Místní majitel lodi nás může zavést do blízkých
o vzdálenějších zátok a na okolní ostrovy.

K dispozici nám bude místní kapitán Josef
s lodičkou, který nás vozí nejen do města Rab,
ale i na nádherné denní koupání u místních
ostrůvků a večerní projížď ky po nedalekých
zátokách.

Velká nabídka fakultativních výletů:
Plitvická jezera, celodenní výlet na lodi spojený
s výlovem ryb a jejich ochutnávkou, apod.
Zajišťuje Čedok po příjezdu
do destinace Suha Punta.

nádherný týden
u moře
letní jóga
s Čedokem
přidejte
se k nám

KOUPÁNÍ v křišťálově čisté
vodě, potápění, slunění, masáže,
meditování aj. To vše nás ještě
více může naplnit radostí,
spokojeností, láskou a vnitřním
tichem.
VÝLETY Josefovou lodičkou do
městečka Rab, přilehlé zátoky,
ostrůvky. Fakultativní výlety
s Čedokem.

UBYTOVÁNÍ

CENY

www.cedok.cz/hotel/chorvatsko/ostrovy-sevjadranu/rab/hotel-eva_1/
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastním příslušenstvím
a balkonem. K dispozici jsou pokoje vhodné pro rodiny s dětmi.
Možnost příplatku za pokoj situovaný na mořskou stranu.

pro 1 osobu v plně obsazeném
2lůžkovém pokoji + zpáteční autobus: 11.590 Kč
(po slevě do 31. 12. 2016 10.799 Kč)
1lůžkový pokoj + zpáteční autobus: 12.990 Kč
(po slevě do 31. 12. 2016 12.081 Kč)
• 1 dítě do 12 let na 2 platící osoby má pobyt zdarma
• možnost pokojů: 2+1 přistýlka, 2+2 přistýlky

hotel Eva

bungalovy

www.cedok.cz/hotel/chorvatsko/ostrovy-sevjadranu/rab/pavilony-suha-punta/

apartmány

www.cedok.cz/apartmany/chorvatsko/ostrovy-sevjadranu/rab/
apartmany-suha-punta
Apartmány jsou vybavené klimatizací, mají kuchyňku vybavenou pro
základní vaření, vlastní příslušenství, chladničku, satelitní TV.

STRAVOVÁNÍ

hotel a bungalovy – polopenze bufetovým způsobem včetně
neomezeného množství nealkoholických nápojů, vína a piva k večeři
apartmány – možnost vlastního vaření

hotel Eva (základní ceny)

www.jogamelnik.cz

bungalovy

Platí stejné ceny jako pro hotel Eva, s vyjímkou slevy pro dítě do 12 let zdarma.
Cena zahrnuje trajektovou dopravu na ostrov a zpět, 7 noclehů s vynikající polopenzí
včetně nápojů k večeři, pobytovou taxu, služby delegáta a pojištění cestovní
kanceláře. Cenovou nabídku včetně různých slev nejlépe vypočítá delegátka Čedoku
Marcela Řeháková - email: m.re@email.cz, tel.: +420 603 480 034, skype: r.marcela

cvičení jógy - platí se lektorce 1.500 Kč v hotovosti nebo platbou na
účet předem (do 5. 6. 2018 a 6. 8. 2018)

DOPRAVA

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-maily:
diana@jogamelnik.cz nebo m.re@email.cz

Možno i přes Brno a Moravu může zajistit Čedok s jinou cestovní kanceláří, pokud se nahlásí včas.

vlastní doprava: lze prodloužit termíny dovolené dle potřeby

Marcela Řeháková, kontaktní osoba CK Čedok a delegátka
v místě pobytu email: m.re@email.cz,tel.:+420 603 480 034,
skype: r.marcela

informace také na www.jogamelnik.cz

Diana Kubů, učitelka jógy
email: diana@jogamelnik.cz, tel.: +420 725 280 370

autobusem: odjezdy autobusů z Prahy a Brna, možný svoz klientů.

