Petr Hruška - POTÁPĚČSKÁ ŠKOLA
cestovní agentura
Modřínová 360, 373 61 Hrdějovice
zajišťuje

UBYTOVÁNÍ
ITÁLIE - ELBA, Camp Sole e Mare NISPORTO 2019
Petr Hruška - POTÁPĚČSKÁ ŠKOLA ve spolupráci s klubem sportovního potápění ORCA České Budějovice
Místo
Termíny

:
:

Itálie - Camp Sole e Mare, NISPORTO
14. 9. – 23. 9. 2019
( 9 nocí v kempu)
Po dohodě je možno objednat ubytování pouze na 7 nocí v termínu 14. 9. - 21. 9. 2019

Program výjezdu :
- koupání, procházky po pobřeží možnost výjezdů v námořních centrech.
- Výlety po přírodních i historických pozoruhodnostech ostrova Elba.
V ceně výjezdu je zahrnuto ubytování v apartmánech v kempu. Kemp je vybaven sociálním zařízením,
obchodem a restaurací s barem.
V ceně výjezdu není zahrnuto úrazové pojištění na cesty.
Při využití vlastní dopravy zajistíme ubytování v apartmánech pro 4 nebo 5 osob za cenu 12 600,- a 14 420,- Kč
na 9 nocí v kempu (od soboty do pondělí), nebo v bungalovech pro 2 nebo 4 osoby za cenu 8 950,- a 10 780,Kč.
Prosím o včasné přihlášení - počet apartmánů je limitován!!! Přihláška je akceptována až po zaplacení zálohy.
Ubytování
V apartmánech kempu Nisporto poblíž přístavu Portoferaio Apartmány jsou pro 4, nebo 5 osob s plynovým
sporákem, lednicí, TV a sociálním zařízením. V kempu je hřiště na nohejbal, volejbal, tenis.
Ubytování po 16,00 hodině v den příjezdu, vyklizení apartmánů do 10,00 hodin v den odjezdu.
Z vlastní výbavy budete potřebovat:
na souši: kapesné, plavky
ve vodě: potápěčské brýle, ploutve, šnorchl a další potápěčské vybavení dle vlastních možností,
tenisky – cvičky, boty proti ježovkám
Platba zájezdu :

Kontakt :

na účet :
412135753/0300
KS : 0308
variabilní symbol :
rodné číslo účastníka
Záloha za apartmán :
4 000,- Kč
do
1.4.2019
Doplatek dle velikosti apartmánu :
do 10.8.2019

Petr Hruška, Modřínová 360, 373 61 Hrdějovice, tel. 606 607 652,
email : hruska@najihu.cz
Libor Průdek, Hosínská 341, 370 10 Borek, tel. 602 494 140

Těšíme se na Vaší účast a přejeme Vám mnoho příjemných zážitků.

PŘIHLÁŠKA - objednávka
Na ubytování na výjezd 14.9 – 23.9. 2019
Jméno a příjmení................................................. rodné číslo.....................................................
Adresa, telefon a email ..............................................................................................................
Číslo cestovního dokladu......................................povolání ........................................................
Potápění v rámci zájezdu
Požadovaný apartmán pro

ano - ne*)

v případě ano - potápěčská kvalifikace .................

4 - 5 *) osob

Závazně se objednávám ubytování na sportovní výjezd v uvedeném termínu.

V.......................................dne...................2019

Podpis................................................

Přihláška je akceptována po zaplacení zálohy.
*) nehodící se škrtněte

PŘIHLÁŠKA - objednávka
Na ubytování na výjezd 14. 9. – 23. 9. 2019
Jméno a příjmení................................................. rodné číslo.....................................................
Adresa a telefon ........................................................................................................................
Číslo cestovního dokladu......................................povolání ........................................................
Potápění v rámci zájezdu
Požadovaný apartmán pro

ano - ne*)

v případě ano - potápěčská kvalifikace .................

4 - 5 *) osob

Závazně se objednávám ubytování na sportovní výjezd v uvedeném termínu.

V.......................................dne...................2019
Přihláška je akceptována po zaplacení zálohy.
*) nehodící se škrtněte

Podpis................................................

