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Ubytování v historické vile ve velice 
příjemném přímořském městě Senj.
2x denně lekce orientálního tance pod širým 
nebem u moře (v případě nepřízně počasí v 
krytém sále). 
Výlety po okolí (ve vile jsou k dispozici 
fatbiky nebo kajaky).

Program:

Senj - Chorvatsko 
dovolená s orientálním tancem

s lektorkou Lubkou Pavlíčkovou (Institut Regenerace)

  14.9. - 21.9.2019
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Ubytování: Base Camp Senj (kapacita ubytování: 2x dvoulůžkový pokoj, 
1x čtyřlůžkový pokoj, 2x čtyřlůžkový pokoj v dvou patrech, 
oddělené schody. Celkem max. 16 lůžek).

Cena: Cena ubytování 4 200 Kč/na osobu/7 nocí. 
(Cena platí při počtu min. 13 účastníků.)
Cena za taneční program 1700 Kč/osobu.

Poznámka: Po dohodě s přihlášenými účastníky je možné cestu zrealizovat 
i při menším počtu. V takovém případě se konečná cena 
upravuje následovně:
11-12 osob: 4910 Kč (cena na osobu/7 nocí)
9-10 osob: 6020 Kč (cena na osobu/7 nocí)
 7-8 osob: 7700 Kč (cena na osobu/7 nocí)
Cena za taneční program 1700 Kč/osobu
Slevy:
200 Kč při přihlášení do 30.6.2019, 100 Kč/osobu při přihlášení 
dvou osob najednou (slevy se nesčítají)

Cena zahrnuje: - 7x ubytování
- 2x denně lekce orientálního tance

Cena nezahrnuje: - kompletní cestovní pojištění
- stravu (snídani lze zařídit za 5 Euro/den)
- doprava na místo (osobní nebo pravidelná linka Praha – Senj)

Pro bližší info: info@bluebananatravel.cz nebo 724 849 428, 777 819 682 
Institut Regenerace, najya@institutregenerace.cz, 605 143 006

Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu programu zájezdu z důvodu návaznosti 
leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny objednané služby splnit.
Zájezd pořádá CK Blue Banana Travel.
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