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Lokalita a ubytování:














střední Dalmácie, cca 12h jízdy autobusem z Prahy
ubytování buď v hotelu Alem – dvojlůžkové pokoje s přistýlkou (řádné lůžko) a jeho
dependence (50m od moře, všechny pokoje s balkonem, hotel je bez výtahu) nebo
v bungalovech pro 2-3 osoby nebo 4-5 osob v okolí hotelu
krásné mobil house přímo u moře, krásné nové!!!
středisko je spojeno pobřežní promenádou s městem Baška Voda – noční život (2 km)
hotel i jeho dependance, bungalovy jsou rozmístěny v lesoparku
pláže jsou pozvolné, oblázkové, vzdálené 50-300m, vynikající koupání
bungalovy jsou všechny vybaveny zařízenou kuchyní s lednicí, terasou a klimatizací
pro děti je animační program, cvičení i pro děti každý den
v areálu se nachází restaurace, bary, plážový volejbal, vodní sporty, půjčovna kol atd.
cvičení před snídaní, po snídani a během odpoledne, 4-6 krát denně – různé styly od
mírně pokročilých po pokročilé, od jógy po dance aerobik, své si najde každý!!!
Více lektorek. Pro všechny věkové skupiny. Balanční a posilovací pomůcky bereme!
Nově běžecké tréninky a Nordic walking
Možnost masáží a kosmetiky za příznivé české ceny  (cca 500kč za proceduru)
Ve spolupráci CK Zemek (povinné pojištění CK), již 15 sezóna cvičení u moře

Typ bungalovů

Počet ložnic

1/2os
1/4- 5os

1+kk
2+kk
2ložnice – manželská
postel a druhá s patrovou
postelí +obývací pokoj s kk

Mobil house

2+1

2ložnice – manželská postel a
druhá s dvěma posteli
+obývací pokoj s kk a
rozkládacím gaučem, moc
pěkné nové s velkou terasou u
moře, uklid 25 eur na celý
bungalov na místě

Dospělá osoba
dependance nebo Hotel
Alem v ½ pokoji, balkón
s polopenzí
První dítě 2-12let
(3 lůžko) se 2.dosp.os.
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Počet osob

2
4
5

patá osoba na
přistýlce

Cena necvičící Cena cvičící
osoba
osoba
Příplatek polopenze
4200

Příplatek polopenze
4200

4 790
3 990
3 290

5 490
4 590
3 990

4 990

5 690

7 000(včetně

7 700

4 (lze i 5)

2

polopenze)

Zdarma

Druhé dítě 2-12 let
bez lůžka se
2.dosp.os. a
dítětem,polopenze

3 990 Kč

(včetně
polopenze)
V dependance se
připlácí lednička
100Kč na osobu

Lze doplatit cesta busem 2450 Kč, odjezd 5.6.odpoledne z Prahy, příjezd 14.6. ráno
Pobytová taxa není v ceně - dospělá os. 400Kč, dítě 12-18 280Kč, dítě do 12let 100 Kč
Polopenze švédské stoly u večeře nápoj zdarma (0,2 1/os nealko, víno, pivo)
Povinná jednorázová registrace přímo v recepci = 1,55 eur / osoba (na recepci)

Storno: do 15.3. 1500 Kč, od 15.3.-15.5. 50% z ceny, od 15.5. 100%

