
                  FIT KLUB LINIE, Újezd3a, Prostějov pořádá ve spolupráci s  CK MORAVA  TOUR    

   SPORTOVNÍ POBYT  U   MOŘE
Itálie – LIDO ADRIANO

Turistické středisko na jadranské riviéře 7 km od města Ravenna
                 

               TERMÍN: 14. - 23.8. 2015
Turistické středisko je ideálně situováno přímo u dlouhé písečné pláže s pozvolným vstupem do vody. 
Pláže se rozdělují na volné (neplacené ) nebo privátní (placené ) nabízející plážový servis (lehátka, slunečníky).
 Středisko velmi oblíbené pro svou typicky italskou atmosféru- cukrárny s výtečnou zmrzlinou, pizzerie, bary, 
restaurace, diskotéky..

CENA: 6900 Kč / osoba                  3200 Kč / dítě do 6 let bez nároku na lůžko
        sleva 1500 Kč / osoba na přistýlce v obýv.pokoji

UBYTOVÁNÍ: Apartmánový dům Teresa se nachází v uzavřeném objektu se zahradou.
Apartmány pro 4 až 6 osob – dva dvoulůžkové pokoje + obývací pokoj se 2 přistýlkami na gauči, vybavená kuchyňka, 
vlastní soc. zařízení, terasa s umělým nábytkem, TV, automatická pračka

PLÁŽ: vzdálenost 150 m, písečná s pozvolným vstupem do moře, 
- plážový volejbal, petangue, trampolíny, dětské atrakce, bary,  plážový servis možno dokoupit na místě.

MOŽNOSTI V OKOLÍ: 
- bazén asi 800m, tenisový kurt a minifotbalové hřiště, půjčovna kol a čtyřkolek - za poplatek
- obchody s potravinami, LIDL, 

DOPRAVA: zájezdový autobus s WC a klimatizací, místa v autobuse jsou přidělována dle pořadí přihlášení 
ODJEZD: v pátek 14.8. v 17hod., příjezd v neděli 23.8. v ranních či dopol.hodinách.
STRAVA : vlastní (doporučujeme zavařit si hotová jídla )

CVIČENÍ: 2hod.  denně (ráno a večer) -  bodyform, břicho express, zumba, fitbox
- ve sportovním areálu asi 150m od domu Teresa, zastřešená cvičební plocha, 
během cvičení bude zajištěno hlídání dětí
CVIČITELKY:  Jitka Bendová, Káťa Piňosová

FAKULTATIVNÍ VÝLETY: 
Aquapark Mirabilandia, historické město Ravenna, San Marino, park Italia in miniatura. 
Výlety lze objednávat na místě u delegáta CK MORAVA TOUR, který bude k dispozici po celou dobu pobytu.

!! UPOZORNĚNÍ !!
- vratná kauce 100 € / apartmán (lze i v korunách)
- s sebou- vlstní povlečení + prostěradlo, ručníky, utěrky, podložku na cvičení
- zavazadlo max. 20 kg/osoba + menší do autobusu
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu el.energie, aoutobusovou dopravu, pobytovou taxu, cvičení 2hod. Denně, 
hlídání dětí během cvičení + program pro děti
CENA NEZAHRNUJE: stravu, pojištění, závěr.úklid, výlety . 
Doporučujeme cestovní pojištění + pojištění storna 
( nesmí být uzavřeno v době kratší než 1 měsíc před termínem odjezdu)

!!! ZÁLOHU 1000 Kč NUTNO UHRADIT DO 31.1.2015 !!!
Přihlášky a platba v kanceláři Fit klubu Linie, info: 608881704, fit.ftacnikova@seznam.cz


