
N E S M Ě Ň KA  ve spolupráci s Hatrie Travel Agency pořádá: 
 
 

                                            PohybPohybPohybPohyb----mořemořemořemoře----slunceslunceslunceslunce    
             pobytový zájezd s programem 

          Chorvatsko – Istrie, Kanegra 
                      7. – 16. červen 2019 
Kanegra je klidné intimní letovisko ležící v zátoce Jaderského 
moře na severozápadě Istrie obklopené borovicovými lesy. 
Vzdálenost od města Umag je 8 km. Letovisko je vhodné pro skupiny 
s programem a  
pro rodiny s dětmi. 
 

Ubytování 
Apartmány  pro 4, a 5 osob jsou rozmístěny v borovicovém lese. Jsou vybaveny kuchyňkou, sociálním 
zařízením, sat TV a telefonem. Vzdálenost od moře je 5 minut chůze.  
 

Pláž  
Oblázková a vstup do moře pozvolný. Je zde oficiální nudistická pláž.  
 
V místě lze využít dětské hřiště, tenisové kurty, půjčovnu kol, člunů a šlapadel, obchody, restaurace, bary, 
taneční večery s hudbou a směnárnu. 
 

Cena 
Přihlášení do 31.1.  =  5 400,- Kč, do 15.3. = 5 600,- Kč, po 15.3. = 6 100 
Zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování a služby delegáta. 
Cena platí při obsazení celého apartmánu!!!!!! 

 
Cena programu 1 300,- Kč 
Zahrnuje hodinu cvičení s Janou ráno a hodinu tance s Monikou v pozdním odpoledni.  
 
Zálohu ve výši 3 000,- Kč zasílejte poštovní poukázkou na korespondenční adresu. Veškeré 
kontaktní údaje naleznete na konci letáku. Doplatek do 8. května 2018 tamtéž. 
Po domluvě je možné platbu provést též na účet CK. 
 
Na místě se platí pobytová taxa 10,- EUR / osoba za pobyt (hradí si každý individuálně  
na místě). 
Nabízíme možnost společných vegetariánských obědů za poplatek 600,- Kč osoba. 

 
Důležité informace k odjezdu a k pobytu 
Odjezd je dne 7. června v odpoledních až večerních hodinách (dle místa nástupu). 
Návrat ze zahraničí je 16. června v časných ranních hodinách.  
 
Nástupní místa jsou Praha, Příbram, České Budějovice, Tábor a Brno (eventuálně další dle 
objednávky za příplatek). Informace s přesným časem a místem odjezdu od nás dostanete do Vaší e-
mailové schránky zároveň s "pokyny na cestu" cca 7 dní před odjezdem.   



 
V místě pobytu můžete využít nabídky fakultativních výletů.  
Storno poplatky podléhají všeobecným podmínkám CK (viz příloha). 
 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete na konci dokumentu.  
Při přihlášení uvádějte Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, e-mail  
a místo nástupu u každé přihlašované osoby. 
 
POZOR! Každý klient je povinen zajistit si cestovní pojištění.  
Nabízíme vám zprostředkování pojištění ČPP (300,- Kč / pobyt / osoba). Toto cestovní pojištění kryje léčebné výlohy, úrazy, 
způsobenou škodu, zavazadla a storno zájezdu. Pojištění je splatné při úhradě zálohy. 

 
Program 
S Janou „Pohyb pro zdraví“ 
 

Jana Soukupová je absolventka školení zdravotní tělovýchovy a semináře metody L. Mojžíšové. Zabývá 
se jógou. Provozuje 23 let různé druhy masáží. 16 let pořádá kurzy jógy, taichi, masáží, tarotu, 
sebepoznávání aj. 
 

•    jógová cvičení harmonizující tělo i mysl    
• protahovací techniky, dýchací cviky 
• techniky proti bolestem zad, kloubů a hlavy podle L. Mojžíšové 
• cvičení na posílení pánevního dna 
• relaxace 
• základy různých masáží (reflexní terapie, ajurvédská, thajská ad.) 
• určeno pro začátečníky i pokročilé 

 

S Monikou „Tanec pro radost“ 
 
Lektorka: Monika Lampedecchia 
Lektorka orientálních a afrických tanců, Salsy ladies, Samby ad. Zakladatelka taneční skupiny Samberas, 
finalistka soutěže Miss orient ČR. Spolupracuje s Los Alegres, Brazil show Praha a Colorad People. Tanci se 
věnuje od r. 2002. Více o Monice naleznete ZDE. 
 

Program s Monikou             

• základní kroky karnevalové samby 
• Salsa 
• Merengue 
• Bachata 
• Prvky afrických tanců 
• Vytvoření jednoduché choreografie a společný tanec na konci pobytu 
• určeno pro začátečníky i ty pokročilejší 

 

KONTAKT 
Jana Soukupová, Sídliště 463, 382 32 Velešín 
Tel.: 605 339 338, 380 332 082 
soukupova.nesmenka@centrum.cz       
www.nesmenka.mysteria.cz 


