CK Tempotours a Veronika Fránová, instruktorka aerobiku, fitness a jiných cvičebních forem
Vás zvou na

28.6 – 7.7.2019
CVIČENÍ 2x denně – DOBROVOLNĚ  BODYFORMING, PILATES, POWER JÓGA, STEP AE, DANCE,
KRUHOVÝ TRÉNINK, POWER STEP, INTERVAL TRAINING, „KILA DOLŮ“ …. a letos opět i TRX – závěsný
systém – cvičíme ráno v lesoparku. Pevná, rovná a prostorná cvičební plocha.
Středisko PINETO – menší a klidnější letovisko, které je pravidelně oceňováno Modrou vlajkou – značka kvality a
čistoty moře. Krásná pláž s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře – vhodná i pro malé děti ohraničená piniovým hájem. Pestré sportovní vyžití, (tenis, půjčovny kol, vodní skútry, šlapací loďky...) a řada
nákupních a zábavních možností, pizzerie a restaurace. Osvědčená a prověřená lokalita, kam se rádi vracíme!
Ubytování v moderní residenci HOLIDAY RENDEZ VOUS vzdálené cca 50 m od moře a 200 m od centra.
5-patrová budova s menším bazénem, recepcí, výtahem a krásnou zahradou. Účelně vybavené apartmány s
výhledem na moře a vlastním soc.zařízením, velkou terasou/balkonem, v přízemí venkovní posezení.
Apartmány:BILO pro 3-4 osoby (1 dvoulůžková ložnice, obývací místnost s rozkládacím gaučem)
TRILO pro 5-6 osob (stejné vybavení jako BILO + navíc 2-lůžková ložnice, kde může být palanda)
Každý apartmán má kompletně vybavený kuchyňský kout + lednici, sprchu, WC, TV, pračku a balkon.
CENY : TYP BILO : při ubyt. 4 osob 8.490,-Kč/os., 3 osob: 9.690,-Kč /os.
TRILO: při ubyt. 6 osob: 7.990,-Kč /os. , 5 osob 8.590,-Kč/os.
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko 2.990,-Kč; vlastní doprava – sleva 2000,-Kč,
necvičící osoba na přistýlce vč.dopravy: 4990,-kč, dítě 4-12 let a necvičící sleva 400,-Kč

Cena na osobu zahrnuje: ubytování na 7 nocí ve zvoleném typu apartmánu, autobusovou dopravu, cvičení 2x
denně, spotřeby energií, vody, plynu, závěrečný úklid, plážový servis 1 slunečník a 2 lehátka na apartmán,
miniklub pro děti, využití bazénu, zákonné pojištění CK. V ceně též povlečení a ručníky!!!

Fakultativně je možné si připlatit: klimatizaci 1790,-Kč/týden, druhý plážový set 1790,-Kč/týden
Lze přiobjednat i stravu!!! snídaně 490,-Kč/os/týden, večeře 3690,-Kč/dospělý/týden, večeře 1990,- Kč/dítě do
11 let/týden – uvedené nutno objednat předem v CK .
Doporučujeme uzavřít kompletní cestovní pojištění – informace v CK.
Nástupy – trasa: Praha – Horní Bříza – Plzeň – Klatovy – Horažďovice – Sušice – Strakonice – České
Budějovice, další nástupní místa z Čech a Moravy možná za příplatek cca 200,-Kč.

PŘIHLÁŠKY: Veronika Fránová – tel. 724 023 632 – veronika.franova@centrum.cz; www.fitclubveronika.cz;
a v kanceláři TEMPO TOURS , tel. 376 528 389, mobil: 603 180 130, mail: tempo@tempotours.cz,
www.tempotours.cz; skype: pavlasulanova ; foto z přechozích ročníků na Facebooku: Fit Club Veronika

