Mali Lošinj je hlavní město
ostrova Lošinj. Tento
borovicový ostrov má
romantické členité pobřeží.
Chodníky kolem ostrova
zvou k dlouhým
procházkám a koupání v romantických
zátokách, většinou na kamenitých
plážích. Panenská příroda, křišťálově čisté
moře patří k nejhezčím v Chorvatsku.
Klima na ostrově má léčivé účinky pro
astmatiky a alergiky.
Na základě výzkumu a doporučení
lékařské fakulty ve Vídni byl Mali Lošinj
vyhledávaným místem již od počátku
20. století. V roce 1993 bylo toto místo
oceněno Chorvatským ministerstvem
životního prostředí cenou za čistotu
ovzduší.
PŘIHLÁŠKA
Vyplněnou a podepsanou přihlášky
zašlete poštou, e-mailem nebo
odevzdejte co nejdřív po obdržení
v Luně Příbor, kde vám bude potvrzena
registrace. Upozorňujeme, že přihláška je
závazná až po odevzdání a
zaregistrování v Luně Příbor.
Registraci proveďte co nejdříve,
může se stát, že při velkém zájmu
nemusíte být na pobyt přijati. Pokud se
nebudete moci z jakéhokoliv důvodu
pobytu účastnit, nahlaste tuto skutečnost
ihned v Luně (osobně, telefonicky,
e-mailem).

CENA
za poukaz obsahuje:
© ubytování
© dopravu
© lázeňskou taxu
Děti do 3 let bez nároku
na postel a stravu
Děti do 6 let
Děti do 12 let:
Děti do 18 let
Dospělí

PROGRAM
1. den
Odjezd v pátek 26. srpna v 17:00
od Luny Příbor, SVČ.

2 500 Kč
5 300 Kč
5 700 Kč
5 900 Kč
6 500 Kč

STRAVOVÁNÍ
© individuální
© skupinové - polopenze
Děti do 10 let
1 000 Kč
Ostatní
1 550 Kč
Stravování zajišťuje Luna Příbor, SVČ.
PLATBA
Platbu proveďte buď:
© osobně v Luně Příbor, SVČ
© bezhotovostním stykem číslo účtu:
35-7957150277/0100
Při bezhotovostním styku uvádějte
přidělený variabilní symbol nebo do
zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Zálohu nejméně 2 000 Kč/osoba
při odevzdání přihlášky
Doplatek uhraďte do 30. 6. 2022
Pozdější platby je možné domluvit
osobně, e-mailem, telefonicky.

2. den
Příjezd do Malého Lošinja v dopoledních
hodinách, ubytování.
3. – 8. den
Pobyt u moře, vlastní program.
9. den
Úklid, předání pokojů, v 18:00 odjezd
do ČR.
10. den
Příjezd v neděli 4. září v dopoledních
hodinách k Luně Příbor, SVČ.
DOPRAVA
zajištěna autobusem, vybaveným pro
cesty do zahraničí s možností občerstvení
(káva, nealko nápoje).
UBYTOVÁNÍ
v penzionu s velkou terasou ve dvou,
třech a čtyřlůžkových pokojích. Vybavení
pokoje je skromnější - skříň, noční stolek,
postel, sociální zařízení. Každé patro je
vybaveno ledničkou.
Upozorňuji, že z důvodu kapacity se
může stát, že budete ubytování mimo
penzion.
Penzion je vzdálený asi 200 m od moře.

POJIŠTĚNÍ
Upozorňujeme účastníky, aby se
připojistili pojištěním na léčebné výlohy,
úrazy v zahraničí, které zahrnuje náklady
spojené s ošetřením v zahraničí.
Pojištění je povinné!!!
RŮZNÉ
© Cestovní pas a občanský průkaz musí
být platný v době opouštění ČR do jiné
země. Doporučuji doklady okopírovat a
uschovat na různých místech.
© Buďte obezřetní při vstupu do moře,
neriskujte a nepodceňujte vlny a skály,
které jsou hodně ostré a kluzké. Kvůli
ježkům v moři je potřebné si přibalit boty
do vody.

LUNA PŘÍBOR
středisko volného času
příspěvková organizace

CHORVATSKO
Mali Lošinj
26. 8. – 4. 9. 2022

© V průběhu celého pobytu se můžete

obracet se všemi připomínkami, dotazy,
problémy na vedoucího zájezdu.
Mali Lošinj
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