Cyklistické sústredenie, oddych
s priateľmi a dovolenka, 10. ročník
JADRAN 2019 – TRIBUNJ a okolie.
S kvalitným tréningom spoznáte zo sedadla bicykla obľúbené turistické
centrum jadranskej Dalmácie – Vodice, Tribunj a okolie. Kvalitne si
zatrénujete, prípadne strávite krásne chvíle so svojimi priateľmi na
cestách, ktoré sú pre cyklistiku v jarnom období ideálne.

TERMÍN: 6. apríla - 14. apríla 2019 / 8 nocí /.
Doprava: individuálna.
Poskytované služby začínajú večerou 6.4.2019 a končia obedom 14.4.2019. Izby budú
prístupné 6.4.2019 po 14-tej hodine.

CENA – samostatný cenník.
V cene sú tieto služby:
- ubytovanie na 8 nocí v 2. - 4. posteľových izbách s polpenziou, raňajky a večera.
- Dalmatinská večera (grilovaná ryba, víno),
- k dispozícii záhradný krb s posedením,
- 1x rašelinový zábal,
- internetové WiFi pripojenie v areáli „Zamalín“, a penzióne MÁRIA,
- uzamykateľný priestor na uloženie bicykla (nosenie bicykla na izbu nie je povolené).

V cene nie je zahrnutá pobytová taxa:
- pobytová taxa 9 EUR, alebo 64 HRK za osobu a pobyt, (platí sa na mieste).

Ďalšie možnosti podľa záujmu:
- návšteva tradičnej Dalmatínskej „Konoby“ s večerou pripravenou na špeciálny spôsob
„peka“
- možnosť objednanie masáže.

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
nájdete tu aj informácie z predchádzajúcich ročníkov.

Trasy:
Osobne som za 90. dní v rokoch 2007 - 2017 prešiel viac ako 6500 km po cestách v blízkom aj
vzdialenom okolí mestečka Tribunj. Trasy mám k dispozícii z Garmin Edge 705, 500, 520. Veľmi
pekné trasy sú aj pre horské bicykle. Mapa a trasy sú k dispozícii.

Regenerácia:
-

Návšteva krytého plaveckého bazéna v meste Šibeník, Solaris Beach Resort Šibeník.
Masáž za zvýhodnenú cenu v objekte Zamalin, je potrebné vopred objednať.

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 1.3.2019.

Poistenie:

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

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

