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 Pozvánka na pobytový zájezd 
desetidenní rekreační pobyt do Chorvatska - Makarská Riviéra  

 

TERMÍN:  od pátku  31. 8.  do neděle 9. 9.  2018 
 

MÍSTO POBYTU:  Makarská Riviéra - Hotel Rivijera 
 

 

POLOHA: hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni v 

mírném svahu, v blízkosti moře, v okrajové části města Makarska, cca 800 m 

od centra u nejkrásnějších pláží. 

VYBAVENÍ: klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, bar, TV místnost, 

kadeřnictví, internetový koutek, taneční terasa, parkoviště. 

UBYTOVÁNÍ: menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 

lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem, s možností přistýlky.  

STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře - hlavní chod 

výběrem ze 4 menu, předkrmy, polévky, saláty, dezerty - formou bufetu. K 

večeři jsou ZDARMA tyto nápoje: 2 dcl vína nebo piva nebo džusu nebo 

minerální vody. 

PLÁŽ: oblázková, cca 50-200 m od hotelu, vhodná i pro děti. 

SPORT: betonové tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 

dětské hřiště, animace pro děti ve věku 4-14 let, sportovní animace, vodní 

sporty. 
 

Cena zájezdu včetně cestovního pojištění se stornem: 10000,- Kč 
CENY ZAHRNUJÍ: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 

pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb, cestovní pojištění. 

CHARAKTERISTIKA : překrásné prostředí s jedinečným koupáním a 

ubytováním u pláže; možnost velmi zajímavých fakultativních výletů; bohaté 

sportovní vyžití v těsné blízkosti komplexu i maximální vybavenost.   
 

TIPY NA VÝLETY:  
Bačinská jezera: místo v Chorvatsku, které Vás skutečně nadchne. V blízkosti městečka Ploče, cca 8 km 

od Gradacu naleznete soustavu 7 jezer, která jsou vzájemně spojena kanály.  

Poloostrov Pelješac, ostrov Hvar: hornatý poloostrov Pelješac, jehož svahy pokrývají sady olivovníků a 

vinohradů a všude přítomné kvetoucí pole levandule. Náš výlet vás zavede do krásného Trpanje, kde 

strávíte 3 hodiny koupáním a prohlídkou města.  

Imotski : odpolední výlet do Dalmatinského záhoří, přes Zadvarje a Záhvozd Vám ukáže krásu 

přírodních fenoménů Červeného a Modrého jezera a kouzlo města Imotski. Samotná jízda Imotskými 

poli pokrytými vinnou révou, Zelená katedrála a starobylé mlýny na řece Vrljice ve Vás zanechá 
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nezapomenutelné zážitky. Čeká vás degustace vín v jednom starém stavení s překrásným vinným 

sklepem spojená s pohoštěním složeným z domácích dalmatinských specialit. Imotski - městečko v 

Dalmatském Záhoří, na okraji Imotského polje, jeden z nejoblíbenějších výletních cílů z Makarské 

riviéry. Navštěvuje se pro krasovo-seismická jezera - Modré jezero (Modro jezero) a Červené jezero 

(Crveno jezero), která jsou geomorfologickou a hydrografickou zvláštností. Červené jezero patří k 

nejpodivuhodnějším krasovým jevům.  

                                                                                                              

PŘIHLÁŠKY:   zasílejte na adresu:  Organizace nevidomých, Fritzova 2, 586 01 Jihlava. 

Nejpozději do 18.1.2018, na pozdější přihlášky již nebude brán zřetel. 

 

První zálohu je nutné zaplatit nejpozději do 18.1.2018 ve výši 5.000,- Kč. 

Termíny dalších záloh jsou  do 15.3.2018 - 3.000,- Kč 

                  do 17.5.2018 - 2.000,- Kč 

 

DOPRAVA:  informace týkající se odjezdu budou upřesněny 14 dní před odjezdem. 

 

Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna, č.ú.:  219215137/0300,  var. symbol:  110 

nebo v hotovosti na adrese: Organizace nevidomých,  Fritzova 2,  586 01  Jihlava. 

 
 

NA PŘÍJEMNÝ POBYT VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE  
 

Pavel Hegner 

 

 

………………………………………………………………………. 
 

Závazná přihláška 
Na 10-ti denní rekreační pobyt 

             31. 8.-9. 9. 2018   Makarská Riviéra - GRADAC hotel Rivijera 

 

Jméno, příjmení: _________________________________________________________ 

 

Adresa:_______________________________  Pojišťovna:________________ 
 

PSČ:___________ Telefon:______________________ Mobil:_____________________ 

 

Rodné číslo: ______________________Číslo OP:________________________________  

 

Č.ZTP,ZTP/P:____________č.pasu:____________________platnost do:___________                                                                                             

 

V_______________dne:_____________________________Podpis:__________________ 

 
 


