Cyklistické sústredenie, 7. ročník
JADRAN 2016 – TRIBUNJ a okolie
S kvalitným tréningom spoznáte zo sedadla bicykla obľúbené turistické
centrum jadranskej Dalmácie – Vodice, Tribunj. Kvalitne si
zatrénujete, prípadne strávite krásne chvíle so svojimi priateľmi na
cestách, ktoré sú pre cyklistiku v jarnom období ideálne.

TERMÍN: 2. apríla - 10. apríla 2016 / 8 nocí /.
Predpokladaný odchod z Popradu 1.4. /piatok/ o 17:00 hod. cez B. Bystricu, Nitru, a
Bratislavu do mestečka Tribunj. Návrat, odchod z mestečka Tribunj 10.4. /nedeľa/ o 17:00
späť po rovnakej trase do Popradu. Poskytované služby začínajú večerou 2.4.2016 a končia
obedom 10.4.2016.

CENA: 219,- € / dosp. osoba
V cene sú tieto služby:
- ubytovanie na 8 nocí v 2.-4. posteľových izbách s plnou „ľahkou“ penziou / servírovaná
strava prispôsobená špecializácii zájazdu,
- Dalmatinská večera (grilovaná ryba, víno),
- pobytová taxa,
- k dispozícii záhradný krb s posedením,
- 1x rašelinový zábal,
- internetové pripojenie v areáli „Zamalín“,
- uzamykateľný priestor na uloženie bicykla (nosenie bicykla na izbu nie je povolené).

Ďalšie možnosti podľa záujmu:
- masáž za zvýhodnenú cenu 13€/1 hod.
- návšteva tradičnej Dalmatínskej „Konoby“ s večerou pripravenou na špeciálny spôsob
„peka“

V cene nie je zahrnuté:
- doprava klimatizovaným autokarom / odporúčame bicykle obaliť penou – vatou, aby nedošlo
k ich poškodeniu, prípadne uložiť do škatule z kartónu/. Odmontovať pedále !
- individuálna doprava /príchod do mestečka Tribunj po 9:00, 2.4.2016/
Vzhľadom na pevnú cenu autokaru cena dopravy pre člena zájazdu s batožinou
a preprava bicykla môže byť maximálne 100,- € a min. 80,- €.

PREPRAVA AUTOKAROM SA USKUTOČNÍ PRI POČTE 22 a viac záujemcov
o tento spôsob dopravy !!!

Objednávka:
V prípade záväznej objednávky a úhrady zálohy do 30.12.2015 je cena pre dospelú osobu

199,- €
Informácie vám ochotne podá: Ing. Karel Kulhavý, Ing. Mária Kornaj
Telefón: +421 915 892911 +421 904 300400
E-mail: kulhavy.k@gmail.com maria.kornaj@gmail.com
Aktuálne informácie nájdete na: http://www.kulhavy-karel.eu/?p=1833 na www.kulhavykerel.eu nájdete tu informácie aj z predchádzajúcich ročníkov.

Trasy:
Osobne som za 70. dní v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 prešiel približne 5000 km po
cestách v blízkom aj vzdialenom okolí mestečka Tribunj. Trasy mám k dispozícii z Garmin Edge 705
a Garmin Edge 500. Veľmi pekné trasy sú aj pre horské bicykle. Mapa a trasy sú k dispozícii.

Regenerácia:
Strečing a joga. pre min. počet 8 a viac záujemcov. V prípade záujmu návšteva krytého plaveckého
bazéna v meste Šibeník. Deň a čas bude spresnený v mieste pobytu podľa počtu záujemcov.

Rezervácia:
E-mailom na kulhavy.k@gmail.com a maria.kornaj@gmail.com , pri záväznej prihláške sa požaduje
uhradenie zálohy 100,- € za každého účastníka na účet: OTP banka 2312753/5200. IBAN: SK58
5200 0000 0000 0231 2753 Celú cenu zájazdu je potrebné uhradiť najneskôr do 1.3.2016.
Sústredenie sa uskutoční pri minimálnom počte 22 účastníkov.
Prepravu autokarom zabezpečujeme pre minimálne 22 a maximálne 30 účastníkov.
V prípade veľkého záujmu sú k dispozícii dva a viac autokarov.
Poistenie:

Individuálne každý účastník. Odporúča sa cestovné poistenie do zahraničia,
storno poplatok a športová činnosť.
UPOZORNENIE :

Cyklozájazdu sa zúčastňujete výlučne na vlastnú zodpovednosť, CK nezodpovedá za
zdravotný stav účastníkov, možný úraz, či poškodenie bicykla počas pobytu a prepravy
/odporúčame bicykle si pripoistiť/.
Prilba je povinná ! Zmena programu je vyhradená !
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