
NESMĚŇKA ve spolupráci s CA Clubtour pořádá zájezd s programem 

CESTA K SOBĚ 
Řecko – Kréta – Bali (12 DNÍ 11 NOCÍ )                                                              

25. květen - 5. červen 2019 
             cena 15 300 cena last minute  13 900,- Kč 
 
Cena zahrnuje leteckou dopravu, transfer, ubytování v hotelu na 12 dní  s polopenzí  
letištní taxy a služby delegáta.  
V hotelu se, podle vyhlášky, individuálně hradí pobytová taxa.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj. Sleva za přistýlku. Dítě do 12 let na přistýlce ubytování 
zdarma. 
 
 

 
 

 
 

Hotel Gorgona Family 
Menší oblíbený hotel s rodinnou atmosférou leží na okraji Bali, 600 m od centra a asi 45 
minut  od letiště Heraklion. V hotelu je restaurace s venkovním posezením, která je zároveň 
vyhlášenou místní tavernou. Zde se podávají snídaně a večeře. Vedle restaurace je bar  



a zastíněné dětské hřiště. Kousek od restaurace několik schodů dolů, směrem k moři, je 
bazén s dětskou částí. U něj jsou zdarma k dispozici lehátka a slunečníky. Písečná pláž Livadia 
je vzdálena 70 m, má pozvolný vstup do moře, takže je vhodná i pro rodiny s dětmi. 
Disponuje dostatečným množstvím lehátek a slunečníků za poplatek. Procházkou lze dojít na 
ostatní pláže letoviska Bali. Podél pláže vede málo frekventovaná cesta, kde najdete bary, 
restaurace a taverny.  
 

Ubytování 
Nově zrekonstruované pokoje jsou moderně zařízeny. Mají koupelnu se sprchovým koutem  
a WC, balkón, klimatizaci. V každém pokoji je lednice, varná konvice, fén, trezor a televize. 
Pokoje jsou dvoulůžkové nebo dvoulůžkové s možností jedné přistýlky. Přistýlka je rozkládací 
kanape vhodné i pro dospělou osobu nebo až dvě děti do 6 let. Jeden pokoj je rodinný, jedna 
místnost se čtyřmi lůžky. Všechny pokoje mají boční výhled na moře. Wi-Fi je v celém 
objektu zdarma bez záruky. 
 

Stravování 
Polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře servírovaná o 3 chodech - salát, hlavní chod, 
dezert nebo ovoce. 
 

Letecká doprava 
Odlet ve 4.55 z letiště Václava Havla v Praze, přílet na letiště Heraklion. 
Přílet do Prahy ve 12 30. Let trvá cca 3 hodiny 

Přihlášení a platba 
Záloha 8 000,- Kč  je splatná po potvrzení Vašeho přihlášení.  
Doplatek je nutné uhradit nejpozději do 25. dubna. 
 
Příslušnou částku můžete uhradit: 

• na účet CA  (číslo účtu na vyžádání) 

• hotově u Jany Soukupové 

• poštovní poukázkou 
 
V ceně letecké dopravy jsou zahrnuty letištní, bezpečnostní taxy a palivový příplatek.  
Doporučujeme Vám pojištění storna zájezdu! 

 
Přihlášení proveďte e-mailem a nezapomeňte nám předat Vaše osobní údaje 
nezbytné pro zajištění Vaší dovolené:  

CELÉ JMÉNO, DATUM NAROZENÍ, ADRESU, TELEFON,  E-MAIL  

u každé přihlašované osoby. 

 
* Vaše osobní údaje slouží pro zajištění Vašeho pobytu v zahraničí a nebudeme je předávat 
třetím osobám.  

 
 



 

Program 
Jóga, tanec a meditace 
Budeme cvičit jógu propojenou s tancem.  Meditovat 
s prodýcháním a pozvolným protažením těla v ásanách. 
Budeme směřovat do jogovo – tanečních kreací, které 
pohladí duši i tělo. Vše bude přizpůsobeno potřebám lidí 
ve skupině.  
www.zuzlaska.cz 
 
Zuzana Lásková  je učitelka tance a jógy, autorka projektů a choreografka. Vystudovala 
taneční konzervatoř. Po jejím ukončení se aktivně věnovala současnému tanci a 
pohybovému divadlu, pedagogické a choreografické práci. Má 30 let praxe v oboru tanec a 
pohyb. S tanečním divadlem Alternatív, které založila v Žilině r. 1986, vytvořila řadu 
celovečerních představení a zúčastnila se festivalů a projektů (ve Francii, Španělsku, Polsku, 
Rakousku ad.). Jako choreografka spolupracovala s divadly v Žilině, Martině a Spišské Nové 
Vsi. Od roku 1993 se věnuje józe a meditačním technikám. Provozovala Relaxační centrum 
Ametyst v Praze. Několikrát navštívila Indii. Praktikuje léčení energií, regresní terapii, 
kraniosakrální terapii a poradenství. Věnuje se také šamanizmu. Založila Taneční divadlo Bílá 
velryba, kde působila jako vedoucí a choreografka.  

 

Masáže a cvičení pro zdraví 
Budeme se učit různé masáže, (Thajské, lymfodrenáže, shiatsu aj.) Řekneme si 
něco o reflexologii a ukážeme si ji v praxi. Také si zacvičíme cviky z metody Ludmily 
Mojžíšové a na pánevní dno aj.  
 
Jana Soukupová je masérka, cvičitelka, absolventka seminářů zdravotní 
tělovýchovy, cvičení podle L. Mojžíšové. Je organizátorka Nesměňky. Různými 
druhy masáží se zabývá 23 let. Jejími učiteli byli např. J. Janča, J. Pataky, profesor 
Bechyně. 16 let pořádá kurzy jógy, taichi, masáží, sebepoznávání aj. 
 

Cena programu 1 500,- Kč 

Kontakt 
Jana Soukupová   telefon:  +420 605 339 338,  Sídliště 463, 382 32 Velešín 
soukupova.nesmenka@centrum.cz 
www.nesmenka.mysteria.cz  



Kréta 

 

 
 
 
Největší, nejjižnější a pohádkově krásný, bájný ostrov, který se těšil přízni řeckých bohů, jenž 
si zamilujete pro dlouhé písečné písčité pláže, romantické zálivy, malebná horská údolí, 
rozkošné rybářské vesničky s bílými domky a kostelíky. Podle starořeckých mýtů je Kréta 
považována za místo zrození Dia – vládce olympských bohů. 
 
Rozmanitý ostrov má i bohatou historii, která sahá až do 6 tisíciletí př.n.l.. Dlouhá historie 
Kréty souvisí s její strategickou polohou, leží na křižovatce obchodních cest mezi Evropou , 
Blízkým východem a Afrikou. 
 
Na Krétě poznáte pravou řeckou pohostinnost, kulturu, koupání i zábavu. Překvapí Vás 
bohatství a hojnost řecké kuchyně. Zdejší olivy, fíky a jedlé kaštany patří vedle vynikajících 
vín, oleje, medu, sýrů, jogurtů a zeleniny k lahůdkám, které rádi ochutnáte. 
 
 
Ostrov je rozdělen na 4 provincie: Chania, Rethymno, Heraklion a Lassithi s hlavním městem 
Heraklionem. 
 
Nejvýznamnějšími centry jsou paláce Knossos (v těsné blízkosti hlavního města Heraklionu) a 
Festos nacházející se v jižní části ostrova. Přírodními krásami antičtí bohové na Krétě také 
nešetřili. Mezi nejkrásnější patří soutěsky Samaria a Imbros. Za zmínku také stojí pláže 
Falasserna či Elafonissi, jež připomínají pláže v Karibiku. Každý, kdo navštíví tento ostrov, se 
sem rád vrací. 
 



Bali 
 
Původně rybářská vesnička – která se rozrostla a změnila 
 ve velmi příjemné turistické letovisko, zachovala si však 
původní vesnický ráz. Nad samotným městečkem se tyčí  
rozsáhlé pohoří, ze kterého se naskytne nádherný pohled  
na celou oblast. V centru letoviska najdete řadu kaváren, barů,  
diskoték, půjčoven aut a motorek.,  
 
Bali je v porovnání s jinými letovisky menší a klidné středisko s výhodnou polohou 
 pro výlety pro Krétě /5Okm od Heraklionu a 3O km od Rethymna/ a s hezkým koupáním. 
Nejznámější pláží je Evita  
 
 

Zajímavosti  

 
Soutěska Samaria  
Je jedním z nejvíce navštěvovaných a fotografovaných míst Kréty. Je to nejhlubší a druhá nejdelší 
soutěska v Evropě. 
 
Palác Knossos  
Největší archeologické naleziště doby bronzové, jehož součástí je 
největší Minojský palác, rozléhá se 5 km jihovýchodně od hlavního města. 
 
Laguna Balos  
Jedno z nejkrásnějších míst Kréty hledejte na severozápadním pobřeží ostrova.  
 
Hrad Frangocastello  
Hrad pocházející ze 14. století měl bouřlivou historii. Postavili jej Benátčané coby kontrolní bod  
nad místními vzbouřenci. 
 
Phalassarna  
Město bylo založeno v 5. až 4. stol. př.n.l., původně bylo městem přístavním.  
 
Rethymno 
Přístavní město je třetí největší na Krétě, je důležitým správním centrem stejnojmenné prefektury, 
která zabírá kolem čtvrtiny Kréty.  
 
Spinalonga  
V zálivu Mirabello, v němž ostrov leží, postavili pevnost Benátčané a byla považována za nedobytnou. 
 
Benátský přístav v Chanii 
Chania je nejen správním centrem oblasti, každopádně má co nabídnout i těm, kteří se rádi toulají 
historií. 
 



Důležité informace 
Oficiálním jazykem je řečtina. Je zde velmi rozšířená angličtina a němčina, někdy se domluvíte  
i italsky. Kromě řecké alfabety jsou nápisy, značky, jídelní lístky a vše ostatní nabízené i v latince.  
 
Řecko používá evropskou měnu, tj. 1 euro (EUR) = 100 centů. Platební kartu akceptuje většina hotelů, 
obchodů, půjčoven aut i restaurací. Bankomaty jsou snadno dostupné. Přesto doporučujeme, 
zejména u cest do menších středisek, mít s sebou hotovost v EUR. České koruny v Řecku vyměnit 
nelze.  
 
Časový rozdíl je +1 hodina.  
 
Elektrické napětí je 220 V. 
 
Cestovní doklady 
Občan České republiky může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu 
nebo občanského průkazu. Doklady musí platit minimálně po dobu plánovaného pobytu. Je nutné, 
aby dítě mělo vlastní cestovní doklad. Pro klienty jenž nemají české občanství doporučujeme 
informovat se na Velvyslanectví Řecka v Praze.  
 
Zdroj: CA 

 
  


