
Pozvánka na stretnutie SINGLE – SoNS 2018 

 

Združenie odvážnych nepriateľov samoty, pozýva každého kto je sám, na letnú rekreáciu so 

spoločenskou, turistickou i duchovnou náplňou, ktorá sa uskutoční od 1.9. do 16. 9.2018 

v Južnom Chorvátsku – KLEK – apartmány BONACA. Možnosť fakultatívnych zájazdov. 

 

Cena na osobu s dopravou, pobytovou taxou a službami delegáta: 

1. Cena: 5700 Kč, jedna osoba na rozkladacom dvojlôžku v obývačke. 

2. Cena: 6160 Kč, jedna osoba v dvojlôžkovej samostatnej spálni, susediacej 

s obývačkou. 

3. Cena: 6330 Kč, jedna osoba v dvojlôžkovej samostatnej spálni 

v apartmáne, ktorý má dve spálne a obývačku. 

Apartmány sú kompletne vybavené. (Základné kuchynské vybavenie 

s chladničkou, varičom s terasou na posedenie i posteľným povlečením.) 

Zálohu 2000 Kč posielajte do 1.3 2018 poukážkou, alebo prevodom na č. účtu: 

2300345675/2010, var. symbol: dátum odoslania, na adresu Lee Tour Věžní 1282/30 Jihlava 

PSČ: 58601. Doplatok je potrebné poslať do 10.8 2018. Vždy tiež uvádzajte svoje meno a 

napíšte KLEK. Prosím aspoň niektorých záujemcov o platby počas nasledujúcich týždňov, 

pretože CK nemá žiadnu záruku v podobe zálohy, že zájazd využijeme. Platby v celej výške sú 

vítané. Prihlášky posielajte na adresu Bohumil Doležal Dolní Cerekev 102, PSČ: 58845, alebo 

e-mailom na: hasselblad500d.c@gmail.com Prihlásenie je platné až po zaplatení zálohy. 

V prípade odhlásenia je nutné si za seba nájsť náhradu. Ďalšie podrobné informácie (ostatné 

nástupné miesta i stanovisko odchodu apod.) očakávajte do 6.8 2018. Ako cestovný doklad 

k rekreácii môže slúžiť pas i OP. Účastníci zo Slovenska môžu po záväznom prihlásení zaplatiť 

v Eurách až v autobuse. V prípade dotazov volajte +420 775 789 036, ale najlepšie píšte na e-

mail: al.zastera@gmail.com  

Na spoločné stretnutie pri mori sa teší Aleš Zástěra  

Letovisko poskytuje CK Zemek www. chorvatskozababku.cz  

 

Prihláška ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meno a priezvisko:                                                                               Dát. narodenia:                          

Adresa:                                                                                                                                                         

Číslo pasu, alebo OP:                                                                           Ubytovanie: 1  2  3 cena                                 

E-mail:                                                                                  Mobil:                                                            

ÁNO, mám záujem o zdravotné poistenie UNION za 25 Kč deň. NIE, vybavujem si sám.                                     

http://www.casd.sk/pozvanka-na-stretnutie-single-sons-2018/
mailto:hasselblad500d.c@gmail.com

