Znáte to, že když plánujete dovolenou, cítíte jakousi vnitřní rozpolcenost v rozhodování jestli
k moři nebo za tangem.
My vám to usnadníme. S námi můžete v září za tangem k moři.
K jednomu z nejkrásnějších pobřeží Jaderského moře na ostrově Rab.

TANGO & MOŘE
CHORVATSKO – ostrov Rab
4. – 11. 9. 2021
Neodolatelná nabídka Tangonexion!

Výhled z místa kde budeme tančit! Těšíme se na mnoho přípitků na tomto balkoně!

seminář a praktilongy
moře, slunce a léto
dobré jídlo a víno a ta nejlepší společnost tanguer@s (chystají se ze všech koutů)
privátní lekce limitované
Plánovaný program:
Po snídani ranní tango probuzení 10h
Celý den cachtání a slunění
Po večeři cca 19:30 chillout lekce a praktilonga, do cca 23h
Jednotná cena za seminář 3250 Kč
Zahrnuje 13 x lekcí a 7x chillout praktilonga!
Jako bych to viděla…. Pohledy a úsměvy, přípitek při vlahém letním večeru s pohledem a západ slunce,
slyším šum moře a jeho vánek ve větvích a v mých slaných vlasech, z parketu za námi zní tango … a v
objetích šustí ochos a cruzes, giros, voleos, sacadas …

*****
Navštivte s námi oblíbené chorvatské letovisko nazývané Perlou Jadranu - ostrov Rab. Dominantou
ostrova je starobylé město Rab s romantickými uličkami a kavárničkami. Členité pobřeží s množstvím
zálivů láká ke koupání v blankytně modrém moři. Pyšní se druhým největším počtem slunečního svitu ve
Středomoří (2.600 hodin ročně) a je významným klimatickým lázeňským místem. Spojení s pevninou je
zajištěno krátkým trajektem ze Stinice do Mišnjaku. Je to blízká destinace (z Prahy 900 km).

Centrum Rabu, Pohled na město, Rajská pláž

Pobyt pro skupinu nabízíme v části San Marino na poloostrově Lopar, 15 km od města Rabu.

V centru San Marina jsou restaurace, minimarket,
pošta. Pro sportovní vyžití lze využít půjčovnu člunů,
vodní skútr, paragliding, tenisové kurty,
hřiště na volejbal a malou kopanou.
Také pro děti je tu spousta lákavých atrakcí.
Hotelový komplex San Marino leží 100–200 m od
moře, nejznámější je zde písečná Rajská pláž.
Doporučujeme navštívit příjemné menší pláže v okolí,
jež jsou privátnější a jsou lemované bohatou
zelení borovic a okrasných stromů, je zde i FKK pláž.
Doporučovaným zážitkem jsou ranní vycházky za
východem slunce. - nevím jestli se podaří a lo
tangueros…:)?
Ubytování v hotelu Veli Mel***: 2-lůžkové pokoje Superior s možností přistýlky a 1-lůžkové pokoje
Superior. Všechny pokoje jsou vybavené klimatizací, SAT/TV, koupelnou s WC a balkónem.
Stravování: ve společné restauraci 50 m od hotelu, polopenze formou bufetových stolů včetně
nápojů k večeři – nealko, pivo, víno.

Cena hotel Veli Mel: 1. a 2. osoba na lůžku 8.990,- Kč
přistýlka pro dítě do 12 let 2.990,- Kč, přistýlka na osobu od 12 let 6.290,- Kč
1-lůžkový pokoj 9.990,- Kč
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi vč. nápojů, pobytovou taxu

*****

Hotel Veli Mel, hotelový pokoj, hotelová restaurace

Doufáme, že se vám naše nabídka zamlouvá a vyjedete s námi za sluncem, mořem a tangem!
Zájem, prosím, hlaste co nejdříve, sdělte svá jména a data narození osob na pokoji,
dále mobil a e-mailovou adresu na 1. účastníka.
Po přihlášení obdržíte mailem objednávku služeb k podpisu s údaji k platbě.
Platby: záloha 50% je splatná do deseti dnů od rezervace, doplatek do 30.7.
Přihlásit se můžete i po datu splatnosti (nemůžeme však zajistit 100% navýšení kapacity).
Cestovní zdravotní pojištění si zajišťujete sami.
Doporučujeme pojistit se i na storno ze zdravotních důvodů a na ev. problémy způsobené Covidem.
Důležité: Od 1.června se můžete v ČR zdarma testovat 2x měsíčně PCR a 4x měsíčně test antigen.
Zde si rezervujte své místo na semináři: tango@tangonexion.com
Zde přes CK a Lenku Krupkovou, si rezervujte ubytování: rezervace@quicktour.cz
Kontakt pro přihlášení: Cestovní agentura Lenka Krupková, České Budějovice,
Biskupská 12, tel. 387 311 225, 606 600 907, e-mail rezervace@quicktour.cz

-----------------------------------------------------------------------------------

MOC SE TĚŠÍME NA TANGO U MOŘE SDÍLENÉ S VÁMI!
ABRAZO!
PATRICIE A JAVIER

*****
DOPRAVA
Nabídka pro dopravu autobusem od CK, Lenka Krupková
Odjezd v pátek 3.9., návrat v neděli 12.9.
Zpáteční jízdenka cena 3.240,- Kč
Dopravu je organizovaná ve spolupráci s CK Victoria Brno.

Autobus odjíždí v pátek 3.9., z Prahy v 15:30 a jede přes noc do Chorvatska,
s krátkými zastávkami, většinou u motorestů.
Ráno se přijíždí k trajektu do Stinice, což je příjemné, vystoupíte si na palubu a užijete si plavbu na ostrov
Rab do Mišnjaku, cca půl hodiny. Autobus jede na trajektu a po přistání na straně Rabu si opět nastoupíte.
Přejezd k hotelu na San Marino trvá necelou hodinku.
Zpět se odjíždí následující sobotu k večeru, máte tedy 8 dní u moře.
Příjezd do Prahy v neděli 12.9. Dopoledne.
V případě zájmu o dopravu kontaktujte prosím Cestovní agenturu Lenka Krupková.
Budeme se těšit na Váš zájem L. Krupková e-mail: rezervace@quicktour.cz

Cesta vlakem o kterém, jsem psala, není na Rab to nejlepší řešení. Vlak je pohdlný, ale jeden buď do
Rieky(to je ještě dost na severu), nebo do Splitu (to je zase zbytečně na jihu). Na spojení trajektem z Rijeky,
musíte čekat celý jeden den v Riece na trajekt na Rab. Bylo to velmi zdlouhavé dále jsem nepátrala. A CK
nabídla možnost autobusu. Níže naše plánovaná cesta.

*****
Sólo Jízda!
My s Javim jsme se rozhodli, že pojedeme naší Fabii Combi, která už se na cestu moc těší!!!

Zde nástřel informace z www.ViaMichelin.com, vypočítáno na naše auto,
Cesta Praha - Stinice - Rab, KM/ČAS/SPOTŘEBA.

Níže tabulky s časy a cenou trajektu ze Stinice na Rab. více zde: http://www.ferryrab.com/

