
  

**  LLEETTNNÍÍ  DDOOVVOOLLEENNÁÁ  UU  MMóóóóŘŘEE  SSEE  CCVVIIČČEENNÍÍMM  **  

  IITTÁÁLLIIEE  ––  PPAALLMMOOVVÁÁ  RRIIVVIIEERRAA      

    SSIILLVVII  MMAARRIINNAA                 OSVĚDČENÉ MÍSTO!  
vhodné pro jednotlivce, 
skupinky, páry a také 
rodiny  s dětičkami ,   
cvičící i necvičící os.   
Místo:   Rezidence ELENA   

      CLUB RESORT   Novinka!  

Tato luxusní plně vybavená rezidence  s recepcí, restaurací, barem, terasou,  Fitnessem, BAZÉNEM, hřištěm, 
 tenisovými kurty, půjčovnami šlapadel, kol, PRIVÁTNÍ PLÁŽÍ…atd.  je v provozu teprve od roku 2006   

 
Rezidence nabízí vysoký komfort svým klientům. Vzdálenost od centra města SILVI MARINA pouhých 1,5 km. SILVI MARINA – městečko leţící ve střední Itálii, v 
provincii zvané Abruzzo. Jedná se o oblast, která je téměř nepoznamenaná turistickým ruchem a to hlavně proto, že její velká část je součástí Národního parku 
Abruzzo. Na úpatí velehor, uprostřed krásné přírody, na čistých písečných plážích se můžete vykoupat v průzračném, teplém moři a prožít nádherné dny prohřáté 
italským sluníčkem. Samozřejmě nechybí ani typické italské restaurace s abruzzskými specialitami (např. arrosticini –jehněčí špízky). Ti z Vás, kteří dávají přednost 
spíše aktivní dovolené a touží po poznávání cizích krajů, mohou navštívit místní kulturní a historické památky. Za zmínku určitě stojí městečko Atri, údajně nejstarší 
město západní Itálie, které dalo jméno Jaderskému moři (to se totiž v italském jazyce nazývá„mare Adriatico“), největší město regionu – Pescara s typicky italskými trhy 
či Città Sant'Angelo rozkládající se na horském svahu hned za Silvi Marina.Toto přímořské letovisko na pobřeží Jaderského moře, je typickým italským městečkem. 
Kromě centrální promenády podél moře, plné obchůdků, barů, diskoték, cukráren, pizzérií, restaurací tu narazíte na klasické domky a vilky a samozřejmě nechybí 
dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře - vhodné i pro ty nejmenší DĚTI. Každý čtvrtek se v Silvi Marina konají typické italské trhy. Zvláštní kolorit 
městečku dodávají kopce tyčící se v pozadí letoviska s mnoha vinicemi, olivovými háji a městečky na svazích. 
A samozřejmě si můžete vybrat i jeden z fakultativních výletů a jet se s námi podívat na příklad do Říma nebo na čarokrásné ostrovy Tremiti (součástí výletu je 
projížďka kolem ostrovů malou lodí a koupání v průzračném moři s množstvím krásných korálů a rybiček)  

Termín:                     13. – 22. června  2014 (10 dnů, pá-ne, vyčerpáte pouze 5 dnů dovolené) 
 

Cena (APT. 3,4os.):  4.290 Kč/os. při plně obsaz. 3 a 4-lůžk. apartmánu -    BEZ DOPRAVY * 
Cena (APT. 3,4os.)  6.990 Kč/os. při plně obsaz. 3 a 4-lůžk. apartmánu -    S DOPRAVOU * 
Cena (apt.2os.):  4.990 Kč/os. při plně obsaz. 2-lůžk. apartmánu -       BEZ DOPRAVY * 
Cena (apt.2os.):  7.690 Kč/os. při plně obsaz. 2-lůžk. apartmánu -         S DOPRAVOU * 

 

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v kompletně vybaveném apartmánu s balkonem a VÝHLEDEM 
NA MOŘE, s kuchyňkou, příslušenstvím, TV, trezorem, pračkou, sociálním zařízením, dopravu  
autobusem   s  klimatizací* , CVIČENÍ – až 24 LEKCÍ (různé druhy - vybere si kaţdý ) 2-4h denně   
pod odborným vedením instruktorů (vhodné  pro všechny váhové i věkové kategorie), dětský program  
(vč. dárků a odměn), pronájem cvičebního prostoru s aparaturou, (slevy pro děti a necvičící os.-viz 
níţe), neomezený vstup do BAZÉNOVÉHO KOMPLEXU, FITNESS, PLÁŢOVÝ SERVIS 
(slunečník+2křesílka/apt), sluţby delegáta v místě  pobytu, veškerá spotřeba el. energie, vody, plynu, 
závěrečný úklid (kromě kuchyň. koutu), parkovací místo (v příp.vl.dopravy)  a pojištění CK proti  úpadku 
 

Ubytování:  všechny APARTMÁNY s balkónem  a výhledem na moře, vybavené kuchyňkou (vč. veškerého 
příslušenství), vzdálené  100m od vlastní soukromé pláţe (v ceně) s pozvolným vstupem do moře  

Typ APT. MONO pro 2 osoby – obytná místnost s manželskou postelí, APT. MONO pro 3 osoby – obytná 
místnost s manželskou postelí  a jedním samostatným lůžkem,  APT. BILO pro 4 osoby – obývací pokoj s 
rozkládacím dvojlůžkem, ložnice s manželskou postelí 

Program:  2 - 4x DENNĚ  CVIČENÍ pro všechny věk. kategorie, začátečníky i pokročilé, moderní a účinné formy:   
BODYFORM, BODYBALANCE, P-CLASS, AEROBIK, PILATES, FIT JOGA, SLOW FIT TONING, DYNAMIK A KRUHOVÝ TRÉNINK, CHI-
TONING, POWER STRETCH, PORT DE BRAS, FITNESS TOWEL, ZUMBA, „VÁNOČNÍ“ ZUMBA, COUNTRY TANCE,“BŘIŠNÍ PEKÁČ“, 

TABATA, H.I.I.T., FITNESS PROGRAM, „HVĚZDNÝ VEČER“ , DĚTSKÝ PROGRAM …v případě zájmu KICK BOX, THAIBOXROBIK,  

BĚŢECKÝ TRÉNINK, AQUAEROBIK..     Můžete si zacvičit a vyzkoušet  AŽ  24 LEKCÍ různých druhů cvičení!   

 



 
 
Výlety: na místě možno u delegáta vybrat a zakoupit výlety s výraznou slevou po okolí pro naši skupinu   
(ŘÍM, OSTROVY TREMITI - výlet na vápencové ostrovy, koupání v průzračném moři s mnoţstvím korálů a ryb, GRAN SASSO,CASTELLI….) 
 

Doprava: pohodlný autobus vybavený klimatizací a občerstvením (cesta pouhých cca 13-14h dle doprav. situace),  
odjezd  v  PÁTEK V PODVEČERNÍCH HODINÁCH – veškeré informace obdrží účastníci zájezdu E-MAILEM 
před odjezdem, nástupní místo – Plzeň (možno dohodnout jiné nástupní místo na trase) 

 

Stravování: vlastní nebo moţnost polopenze 16 €/osoba/den, pouze večeře nebo oběd 14 €/osoba/den 

 

Slevy, příplatky: SLEVA na dítě 3–12 let 500Kč, necvičící os. SLEVA 200Kč, povinný příplatek (hradí se na místě): 
pobytová taxa 10 €/ mono, 15 €/ bilo/ apartmán/ týden, nepovinný příplatek: ložní prádlo 10 €/osoba/ 
výměna, ručníky 5 €/ osoba/ výměna, klimatizace 30 €/ týden, vratná kauce: nevyžaduje se 

 

Přihlášky: vzhledem k omezenému počtu apartmánů SI REZERVUJTE MÍSTO NA Tel: 377 223 052/53,  724 292 513 
v CK AVAS (Doudlevecká 36, Plzeň) nebo u instruktorů (v pravidel. hodinách cv. nebo na tel. - kontakty níţe) 
ÚHRADA ZÁLOHY 1.500,- Kč (do týdne od rezervace)   HOTOVĚ   NEBO  PŘEVODEM NA ÚČET CK  

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK nejpozději do 31.3.2014 (později pouze po dohodě!), DOPLATEK ZÁJEZDU DO 16.5.2014 
 

Všeobecné podmínky a STORNO (moţnost připojištění na storno) – VIZ internet.stránky: WWW.CKAVAS.CZ 

 
 

Více INFO Plzeň:   Svobodová Gabriela, tel. 725721289, svo.gab@seznam.cz,   
                                Přindová Jana, tel. 603318047,  jana.prindova@centrum.cz,  
                                CK AVAS, tel. 377223053, 724292513, ckavas@ckavas.cz,  WWW.CKAVAS.CZ 
 
Více INFO Ţatec:   Eva a Míra Hurtovi, tel. 605244500, hurt.email@centrum.cz,  www.tkdanceart.cz 
          (official. Zumba, Zumbatomic Instruktoři, Fitness trenéři,  výuka společenských a Country tanců, trenéři a porotci tanečního sportu) 

 
Na příjemně strávenou dovču, plnou sluníčka se s Vámi těší  Fitness Instruktoři  GÁBINA &JANA& EVIČKA& MÍRA 

… s námi již 13.sezónu!!!  
 

       FOTO z minulých dovolených = FACEBOOK (Svobodova Gabriela), podrobnější INFO+FOTO rádi zašleme, kontaktujte nás 
 

FOTO 
Rezidence ELENA CLUB RESORT 
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