
 
 
 

 
 
 

 
Stejně jako v minulých letech pro Vás i letos organizujeme pobyt  s aerobikem pod vedením výborné cvičitelky Markéty 
Stoklasové. Nabízíme vám jedinečnou možnost aktivního strávení vaší dovolené v letovisku Gradac na velice krásném 
místě úpatí horského pásma Rilič, 40 km jižně od Makarské a 13 km od přístavu Ploče. Má krásné, dosti široké 
oblázkové pláže s pozvolným vstupem do vody, které se táhnou podél celého letoviska. Jsou částečně stíněné 
vegetací. Nejznámější z nich je pláž Gornia vala na jižním okraji letoviska a je pokládána za jednu z nejhezčích na 
Jadranu. Pláže lemuje kolonáda se spoustou obchůdků a stylových restaurací. V místě je možno využít celou řadu 
fakultativních výletů. 

Ubytování v apartmánovém domě Vesna 
 

 který se nachází  60 m od moře. Studia i apartmány jsou  
 2*, 3 a 4 lůžkové a jsou zcela vybavené kuchyňským koutem, 
  klimatizací, TV, SAT, WiFi, povlečení, ručník, utěrka v ceně. 
 S sebou:  podložku na cvičení.      

Cvičební plocha přímo u ubytování 
 Terasa apartmánového domu Vesna.  
 

 
 

 
 

 

 
     
       

 

 
 
 
Cena zahrnuje:                              
 ubytování 7 nocí v apartmánech či studiích 
     (* 2 lůžkový apartmán za doplatek 500 Kč/osoba) 

 povlečení, ručníky, spotřeba elektrické 
energie a vody        

 dopravu klimatizovaným autobusem s WC 
 služby delegáta a pojištění  CK proti úpadku  
 cvičení 2x denně  

Sleva  necvičící:  -500 Kč 

Sleva  dítě 12-18 let:  -1500 Kč 

Sleva  dítě  3-11 let:  -1800 Kč 

Dítě do 6 let: bez nároku na lůžko platí pouze dopravu 2000 Kč 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 Cvičení v ceně ! 
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Informace a rezervace: 
CK DUHA TOUR 
p. Trembačová Dana  
Opavská 823/61, Ostrava 

 tel.:775637066 
 e-mail:duhatour@seznam.cz 

Připraveno ve spolupráci: 

Příplatky: 
 Pobytová taxa 350 Kč/ dospělá os. 
 Pobytová taxa 175 Kč/ dítě 12-18let 

 Dítě do 12 let pobyt. taxu neplatí.  

 
Info: 
 Možnost dokoupení  polopenze či 
 pojištění  léčebných  výloh  
 v  zahraničí včetně storna  zájezdu. 
 Informace na vyžádání v CK. 
 

 
 


