Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
______________________________________________

Rekreace Chorvatsko 2018
Terminy turnusů

Turnus
číslo

Odjezd
z příslušného místa
v České republice

Příjezd
do místa pobytu
v Chorvatsku

Odjezd
z místa pobytu
v Chorvatsku

Příjezd
do příslušného
místa
v České republice

I.

31.05.2018

01.06.2018

11.06.2018

12.06.2018

II.

10.06.2018

11.06.2018

21.06.2018

22.06.2018

III.

20.06.2018

21.06.2018

01.07.2018

02.07.2018

IV.

30.06.2018

01.07.2018

11.07.2018

12.07.2018

V.

10.07.2018

11.07.2018

21.07.2018

22.07.2018

VI.

20.07.2018

21.07.2018

31.07.2018

01.08.2018

VII.

30.07.2018

31.07.2018

10.08.2018

11.08.2018

VIII.

09.08.2018

10.08.2018

20.08.2018

21.08.2018

IX.

19.08.2018

20.08.2018

30.08.2018

31.08.2018

X.

29.08.2018

30.08.2018

09.09.2018

10.09.2018

XI.

08.09.2018

09.09.2018

19.09.2018

20.09.2018

Poznámky:
1. Pobyty jsou organizovány jako desetidenní, k tomu je třeba připočítat dva dny na cestu
tam a zpět
2. Pobyt začíná večeří v den příjezdu do rekreačního komplexu v Chorvatsku
Pobyt končí snídaní v den odjezdu z rekreačního komplexu v Chorvatsku
3. Pobyty v lokalitě Gradac jsou organizovány v turnusech I. až XI., pobyty v lokalitě
Stari Grad pouze v turnusech I. až IX.

Ceny rekreačních pobytů

Druh služby
(sleva, příplatek)

P. č.

C e n a s l u ž b y (EUR)
C e n a p ř e p r a v y (CZK)

Služby jsou uvedeny v cenách
za osobu a den, přeprava za cestu tam a zpět
1.

Polopenze za osobu

2.

Polopenze za třetí osobu

3.

Polopenze za dítě do 12 let
(1+1 nebo 2 + 1)

2/

4.

Cena za dítě do 3 let
na pokoji - bez lůžka a bez stravy

3/

5.

Příplatek za samostatný pokoj
(jedna osoba na pokoji)

6.

Příplatek za pobytovou taxu
za osobu starší 18 let

3/

7.

Příplatek za pobytovou taxu
za osobu 12-18 let

3/

8.

Doprava autobusem za osobu

1/, 3/

Gradac - Laguna
depandance B

Stari Grad - Helios
apartmány

33,00

32,00

29,70

28,80

26,40

25,60

0,00

0,00

33,00

32,00

1,00

1,00

0,50

0,50

3.000,00

2.900,00

Legenda k tabulce:
1/ - polopenze za třetí osobu na pokoji se uplatní jen tehdy, jsou-li na třílůžkovém pokoji
ubytovány tři osoby starší 12 let
2/ - polopenze za dítě do 12 let se uplatní jen tehdy, je-li dítě na dvoulůžkovém pokoji
ubytováno s jednou osobou starší 12 let (1+1) a na třílůžkovém pokoji se dvěma
osobami staršími 12 let (2+1)
3/ - pro uplatnění slev účastníků je rozhodující věk rekreanta v den zahájení rekreačního
pobytu /tj. v den příjezdu do místa pobytu/

