
 
 
 

 
 
 

 
Stejně jako v minulých letech pro Vás i letos organizujeme pobyt  se cvičením pod vedením výborné cvičitelky  
Markéty Stoklasové na Istrijském poloostrově v městečku Rabac. RABAC je situován na slunném 
východním pobřeží, na zalesněných svazích, nad krásnou zátokou s oblázkovými i skalnatými plážemi  
u neuvěřitelně azurového moře. Olivové háje a piniové lesíky tvoří v létě příjemný stín. Má ideální podmínky 
pro odpočinek a patří k nejvyhledávanějším místům na Istrii.       

    Ubytování  v chatovém areálu Oliva   
 

 se nachází 400 m od moře, je obklopen olivovníky a fíkovníky  
 BGW 4 lůžkové** mají 2 samostatné ložnice 
 BGW 2 lůžkové* / za  příplatek  1000 Kč/ osoba 
 bungalovy mají sociální zařízení, kuchyňský kout s 2plotýnkovým 

      vařičem, lednici, rychlovarnou konvici, televizi, povlečení a 

      verandu s posezením 

 závěrečný úklid si provádí klienti sami 

Pláž 

  oblázková s menšími kameny  
  pozvolným vstupem a sprchami 
  doporučujeme boty do vody 

Cvičební plocha 

 oplocené  sportovní hřiště (večerní lekce) 
 u apartmánů na ploše (ranní lekce) 
 s sebou: podložku na cvičení 

 
 
 

 
 

 

 
     
       

 

 
     Cena zahrnuje:                              
 ubytování  7 nocí  BGW2* nebo BGW4**  
 cvičení 2x denně (vč. poplatku za hřiště) 
 dopravu klimatizovaným autobusem s WC 
 služby delegáta, pojištění proti úpadku CK 
      INFO: možnost dokoupení české polopenze 1200 Kč a 

       komplexního cestovního pojištění včetně storna 288 Kč 

    Sleva děti:  -1900 Kč / dítě do 16 let   

    Sleva necvičící:  -500 Kč  

**   při obsazení BGW4/ 5-6 osobami a BGW2/ 3tí osobou 
    na přistýlkách sleva: -500 Kč pro každou osobu v BGW 

 

        

         Informace a rezervace: 
          CK KM TRAVEL pobočka Ostrava 

 Pavlasová Radana, Dis. 
 Alšovo náměstí 688/7, Ostrava 8 
 tel.: 770 125 097 
 e-mail: ostrava@kmtravel.cz 
 rezervační číslo je 202000096 
 číslo účtu: 2114615811/2700 
 záloha 500 Kč splatná do 20.12. 2019 ! 

 
         Příplatky za svozy: 

 Ostrava: 150 Kč, Brno: 50 Kč  

 Břeclav, Hodonín:0 Kč 

Připraveno ve spolupráci: 

 
 

 

   7690 kč 
doprava, ubytování, 

   cvičení !!! 
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