Cyklistická príprava v Chovátsku – Stredná
Dalmácia
TRIBUNJ 2020
Niekto to berie ako dovolenku niekto to berie ako prípravu na
sezónu. No vždy ide o dobrú partu, kopec kilometrov a príjemné
prostredie pri mori v príjemných teplotách.

TERMÍNY: 28. marca – 5. apríla /8 nocí/.
18. apríla – 26. apríla / 8 nocí /.
Doprava: individuálna.
Poskytované služby začínajú večerou v nástupný deň a končia obedom. Izby
budú prístupné po 14-tej hodine.
V cene sú tieto služby:
- ubytovanie na 8 nocí v 2. - 4. posteľových izbách s polpenziou, raňajky a
večera.
- Dalmatínska večera (grilovaná ryba, víno),
- k dispozícii záhradný krb s posedením,
- 1x rašelinový zábal,
- internetové WiFi pripojenie v areáli „Zamalín“, a penzióne MÁRIA,
- uzamykateľný priestor na uloženie bicykla (nosenie bicykla na izbu nie je
povolené).

V cene nie je zahrnutá pobytová taxa: - pobytová taxa 9
EUR, alebo 64 HRK za osobu a pobyt, (platí sa na mieste).
Ďalšie možnosti podľa záujmu:
- návšteva tradičnej Dalmatínskej „Konoby“ s večerou pripravenou na
špeciálny spôsob „peka“
- možnosť objednanie masáže.

Informácie vám ochotne podá: Mgr. Stanislav Klimeš, Ing. Mária
Kornaj
Telefón: 0918 818 043 +421 915 892911 +421 904 300400 E-mail:
maria.kornaj@gmail.com Aktuálne informácie nájdete na
http://www.vychodroadliga.eu

Regenerácia:
- Návšteva krytého plaveckého bazéna v meste Šibeník, Solaris Beach Resort
Šibeník.
- Masáž za zvýhodnenú cenu v objekte Zamalin, je potrebné vopred
objednať.

Rezervácia:
E-mailom na maria.kornaj@gmail.com , pri záväznej prihláške sa požaduje uhradenie
zálohy 100,- € za každého účastníka na účet: Zagrebačka banka, IBAN: HR12 2360
0001 1013 71910 SWIFT Celú cenu zájazdu je potrebné uhradiť najneskôr do 1.3.2020.

Cena sústredenia:
Cena pri úhrade zálohy 100€ do 31.1.2020 je 210€ na štandartnej izbe. Teda doplatok
na mieste je 110€ plus kúpeľný poplatok. Po 31.1.2020 je cena 230€ plus poplatok.
Nadštandartná izba je príplatok +15€. V cene je 8 nocí, plná penzia a wifi + uloženie
bicyklov. Ak chcete faktúru je treba uhradiť všetko na účet, ktorý máte v pokynoch
ako aj na našej stránke.

Poistenie: Individuálne každý účastník. Odporúča sa cestovné poistenie do
zahraničia, storno poplatok a športová činnosť.
UPOZORNENIE :
Cyklo zájazdu sa zúčastňujete výlučne na vlastnú zodpovednosť, poskytovateľ
služieb nezodpovedá za zdravotný stav účastníkov, možný úraz, či
poškodenie bicykla počas pobytu a prepravy /odporúčame bicykle si
pripoistiť/. Prilba pre jazdu na bicykli je povinná !

Zmena programu je vyhradená !
MORSKI RAK d.o.o, Zamalin 7, 222 12 Tribunj, Croatia OIB:85762400029 Úhrada
na účet Mária Kornaj,

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR12 2360 0001 1013 71910 SWIFT:
ZABAHR2X VS: 28032020 alebo 18042020 a do poznámky meno a
priezvisko.

POKYNY - Cyklistické sústredenie, TRIBUNJ
2020
TERMÍN: 28. 3. - 5. apríla 2020 / 8 nocí / a 18.4 – 26.4.2020
Program:

1. deň: príchod do strediska (na izbách nie sú uteráky), ohlásiť sa v
objekte ZAMALIN. Ulica Zamalin 7, 222 12 Tribunj, GPS súradnice:
43.758096, 15.740741
Prvá služba: ubytovanie po 14.00 hod. (dohodnutá možnosť už od
10:00) časť Tribunj,
izba: podľa rozpisu, večera.
2. - 8. deň: pobyt v stredisku, individuálny tréning a
vlastný program. Raňajky: 8:00 - 9:00 Večera: 19:00
-20:00
9. deň: dopoludnia uvoľnenie izieb do 12:00.
Posledná služba: ubytovanie, raňajky 8:00 - 9:00, individuálny odchod
zo strediska.

Nezabudnite si so sebou vziať:
Platný cestovný pas alebo občiansky
preukaz. Vreckové, ktoré nie je
zahrnuté v cene zájazdu.
Prvý deň pred večerou je potrebné uhradiť kúpelnú taxu 9 EUR, ako je
uvedené v cenníku. Aktuálny kurz:

1 EUR = 7,2 - 7,4 HRK (chorvátska

kuna) (vymeniť si môžete v mestečku
Tribunj, prípadne Vodice
V prípade potreby vám Informácie ochotne podá:

Mgr. Stanislav Klimeš, +421 918 818 043 vychodroadliga@azet.sk ,
stanoklimes@gmail.com
Ing. Mária Kornaj,
300 400

+385 98 181 1128

maria.kornaj@gmail.com VIBER na +421 904

Informácie môžete tiež čerpať na : https://vychodroadliga.eu/
Bicykle si uložíte vo vyhradených priestoroch penziónu MÁRIA.
Ako sa dostať na miesto:
Po zjazde z diaľnice /Pirovac/ pokračujte na Tisno /cesta 59/ a za dedinkou
Dubrava kod Tisna prejdete priamo kruhový objazd a na najbližšej križovatke /asi
5km/ odbočíte v ľavo priamo na Tribunj.
Mapa GOOGLE:
https://www.google.com/maps/place/Tribunj,+Chorv%C3%A1tsko/@43.8006579,15.
5162217,11.62z/
data=!4m5!3m4!1s0x1334d7a85f1e3bb1:0xb38abae5485a761e!8m2!3d43.7569503!4
d15.7475655

Tešíme sa na váš príchod.

