
LETNÉ POBYTY JOGA A MORE V CHORVÁTSKU

Milí  priatelia,  oznamujeme vám,  že  na  leto  2013  pre  vás  pripravujeme dva  pobyty  

s cvičeniami jogy, doplnené inými pohybovými aktivitami, ako je napr. príjemná zumba.

Okrem jogových  cvičení,  strečingu  a  relaxácie  to  bude  bezpečné  a  efektívne  posilňovanie 

brušných svalov, nácvik masáží ap. Cvičiť sa bude ráno a podvečer. Cvičenia povedú skúsení 

učitelia jogy a profesionálna cvičiteľka zumby. Priestor budete mať aj na individuálny program. 

Všetko bude na báze dobrovoľnosti, ale s rešpektovaním spoločného programu.

Pobytov sa môžu zúčastniť i rodiny s deťmi.

Prvý pobyt:

Miesto pobytu: KAČJAK - CRIKVENICA, DRAMALJ

Pavilóny v borovicovom lesoparku na polostrove Kačjak 4 km od mestečka Crikvenica, pokojné 

prostredie so zeleňou.

Termín: 29. 6. – 8. 7. 2013

Cvičitelia jogy:          Soňa Ftáčniková z Bratislavy

   Ján Mitúch z Nitry, www.karate-army.sk

Cvičiteľka zumby:    Iveta Láska od Lučenca

Ubytovanie: v dvojpodlažných pavilónoch, jednoducho zariadené dvojlôžkové izby 

s možnosťou prístelky, sociálne zariadenie.

Stravovanie: polopenzia formou švédskych stolov (raňajky a večere).

Pláž: kamienková a štrková 100 m od pavilónov.

Viac na: www.jadran-crikvenica.hr

Cena pri zaplatení zálohy do konca januára 2013:

- dospelí:                 350 €

- dieťa do 5 rokov:   150 €, bez nároku na lôžko

- dieťa do 12 rokov: 150 € na prístelku – obmedzený počet, iba 6 detí na pobyt, inak 296 €

Od februára 2013 je cena za dospelú osobu 370 €. To je konečná cena (autobus, ubytovanie,  

polopenzia,  nápoj  0,2  l  nealka,  piva,  vína  k večeri  zdarma,  poistenie,  ubytovací  poplatok,  

poplatok za cvičenie. Žiadne iné poplatky).

http://www.karate-army.sk/
http://www.jadran-crikvenica.hr/


Pobyt sa platí v dvoch splátkach, prvá do 30. 1. 2013 dospelí 100 €, deti 50 €. Druhá do 
30. 5. 2013.

Nástupné miesta: Lučenec, Zvolen, Nitra, Šaľa, Bratislava.

V prípade zaplatenia pobytu a jeho zrušenia z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov 

má  zákazník  právo  na  vrátenie  peňazí  z poisťovne.  Cestovná  agentúra  TIP  travel  bude 

nápomocná pri zhromažďovaní dokladov pre poisťovňu.

Objednávky prijíma a všetky informácie vybavuje:

Cestovná kancelária TIP travel, Štúrova 7, 949 01 Nitra

emailom: nitra@tiptravel.sk.

telefonicky:  037/6522 080, 0915 841 924

osobne: v čase 8:00 – 18:00 hod.

Uvedené informácie sú aj na portáloch: www.joga.sk, www.satjajoga.org, www.karate-army.sk

http://www.karate-army.sk/
http://www.satjajoga.org/
http://www.joga.sk/
mailto:nitra@tiptravel.sk


Druhý pobyt:

Miesto pobytu: GIRANDELA, RABAC – ISTRIA

Pavilóny sú situované na svahu, ktorý je obklopený vysokými borovicami, 1,5 km od centra,  

tiché prostredie.

Termín: 16. 8. – 25. 8. 2013
Cvičitelia jogy:           Ružena Kufárová zo Šale

                                    Ján Mitúch z Nitry, www.karate-army.sk

Cvičiteľka zumby:     Iveta Láska od Lučenca

Viac na: www.globtour.sk
Ubytovanie: dvojlôžkové izby, chladnička, sprcha, WC, prístelka za zníženú cenu.

Stravovanie: polpenzia formou švédskych stolov (raňajky a večere).

Pláž:  nádherná  pláž  so  skalami,  ktoré  ju  rozdeľujú  na  menšie  štrkovo-kamenisté  plážičky.  

Vzdialená 100 – 300 m od ubytovacích pavilónov. Vstup do mora je pozvoľný, vhodný aj pre 

deti.

Nástupné miesta: Nitra, Šaľa, Bratislava.

V prípade zaplatenia pobytu a jeho zrušenia z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov 

má zákazník právo na vrátenie peňazí z poisťovne. Cestovná agentúra CAREAL Šaľa bude 

nápomocná pri zhromažďovaní dokladov pre poisťovňu.

Rezervácie a podrobné informácie:
Cestovná agentúra REAL, Hlavná 44, 927 01 Šaľa
Email: realsa@stonline.sk, tel. 0915 745 347, 031/771
Uvedené informácie sú aj na portáloch: www.joga.sk, www.satjajoga.org, www.karate-army.sk

Orientácia izby Základná cena
Doplatok* po zaplatení 
zálohy 100 € do konca 
januára 2013

Doplatok* po zaplatení 
zálohy 100 € do konca 
februára 2013

1. Balkón - more 467 € 367 € 386 €

2. Balkón - park 457 € 357 € 376 €

3. Bez balkóna - more 457€ 357 € 376 €

4. Bez balkóna - park 447€ 347 € 366 €

Zľavy: 30 € pre dospelú osobu na prístelke. Poplatok za dieťa do 12 rokov je 125 €.
*Doplatok je splatný do 10.6. 2013. V cene je zahrnuté: ubytovanie, doprava, polpenzia, 
pobytová taxa, cestovné poistenie, poplatok za cvičenie. Uvedené ceny sú konečné.

http://www.karate-army.sk/
http://www.satjajoga.org/
http://www.joga.sk/
mailto:realsa@stonline.sk
http://www.karate-army.sk/



