Cyklistické sústredenie
JADRAN 2013 – TRIBUNJ a okolie
S kvalitným tréningom spoznáte zo sedadla bicykla obľúbené turistické
centrum jadranskej Dalmácie – Vodice, Tribunj.

TERMÍN: 05. apríla - 15. apríla 2013 / 8 nocí /.
Predpokladaný odchod z Popradu 05.04. / piatok / o 17:00 hod. cez Žilinu, Piešťany,
Trnavu a Bratislavu do mestečka Tribunj. Návrat, odchod z Tribunj 14.4. /nedeľa / o 17:00
späť po rovnakej trase do Popradu.

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, neskorý obed – cestovinový bufet.
- pobytová taxa
- delegát, k dispozícii spoločenská miestnosť TV, DVD, video, záhradný krb s posedením,
recepcia so zmenárňou, predaj suvenírov
- ihrisko priamo v centrálnom areáli „Zamalin“ – volejbal, streetbal, nohejbal, malý futbal,
stolný tenis
- internetové pripojenie v areáli „Zamalín“
- uzamykateľný priestor na uloženie bicykla / nosenie bicykla na izbu nie je povolené /
- 1x masáž /ďalšie masáže za zvýhodnenú cenu: 30 min. - 6,- €, 60 min. - 10,- €
- poistenie proti úpadku CK, DPH,
- základné poistenie / príručná batožina v autobuse, prvá pomoc v prípade úrazu /

V cene nie je zahrnuté:
- doprava klimatizovaným autokarom / odporúčame bicykle obaliť penou – vatou, proti prípadu
poškodenia, prípadne uložiť do škatule z kartónu/.
- individuálna doprava /príchod do mestečka Tribunj po 9:00, 06.04.2013/
Vzhľadom na pevnú cenu autokaru cena pre jednotlivca môže byť maximálne 110,- € a
min. 75,- €.

PREPRAVA AUTOKAROM SA USKUTOČNÍ PRI POČTE 20 účastníkov a viac !!

Objednávka:
V prípade záväznej objednávky a úhrady do 31.12.2012
je cena pre dospelú osobu 199,-

€

Informácie vám ochotne podá: Ing. Karel Kulhavý,
Telefón: 0905-904243 /O2/, 0915-892911 /Orange/, 0911-901241 /t-mobile/
E-mail: kulhavý.k@gmail.com

Poznámky:
Destinácia: http://www.kvalitatour.sk/sk/destinacie/chorvatsko/tribunj

Trasy: osobne som za 20. dní v roku 2010, 2011 a 2012 prešiel približne 3000 km po cestách v
blízkom aj vzdialenom okolí mestečka Tribunj. Trasy mám k dispozícii z Garminu EDGE 705.
Veľmi pekné trasy sú aj pre horské bicykle. Mapu mám k dispozícii.
Regenerácia: v prípade záujmu je pripravená návšteva krytého plaveckého bazéna v meste
Šibeník. Deň a čas bude spresnený v mieste pobytu.
Rezervácia: mailom na kulhavy.k@gmail.com a kvalita@kvalitatour.sk , pri záväznej
prihláške sa požaduje uhradenie zálohy 100,- € / účastník na účet cestovnej kancelárie.
Sústredenie sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov.
Prepravu autokarom zabezpečujeme pre maximálne 30 účastníkov.
V prípade veľkého záujmu sú k dispozícii dva a viac autokarov.

Za príplatok:
- poistenie 1,33 Eur / osoba, v prípade dopoistenia na športovú činnosť príplatok
UPOZORNENIE :
Cyklozájazdov sa zúčastňujete výlučne na vlastnú zodpovednosť, CK nezodpovedá za
zdravotný stav účastníkov, možný úraz, či poškodenie bicykla počas prepravy
/odporúčame bicykle si pripoistiť/.
Prilba je povinná !
Zmena programu je vyhradená !

********************************************************************

CK KVALITA, NÁMESTIE SV. EGÍDIA 37, 058 01 POPRAD
Tel./fax: 052 / 7725 125, tel.: 7725 425
mobil: 0910 905 905, 0905 300 400

