
POJEĎ S NÁMI NA KURZ K MOŘI 
v termínu 4. 9. - 12. 9. 2020 

 

 
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU vypisuje na letní semestr akademického  

roku 2019/2020 VOLNÁ MÍSTA na WELLNES KURZ 
Informaci o přihlášení získáte od sekretářky KTVS: vpohankova@pf.jcu.cz 

Cena kurzu (7 dní/2 sportovní aktivity denně) je 5 200,- Kč. 

Cena zahrnuje - autobusovou dopravu, 7x ubytování apartmánu, pobytovou taxu, spotřebu vody a el. energie, 

používání kuchyňského vybavení, výměnu ručníků 1x týdně, závěrečný úklid, doprovod cestovní kanceláře, výlet 

autobusem do Poreče, komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku. 

V ceně není zahrnuto - stravování, kapesné, pokuty za případné poškození apartmánu.   

Stravování je možné si připlatit, a to snídaně formou bufetu / 180 Kč / osoba / 1 den a večeře formou bufetu / 300 

Kč / osoba / 1 den (včetně nápojů – pivo, víno, nealko) 

Pozn.: stravování lze, za uvedených podmínek, zajistit při úhradě před odjezdem a minimálně na 3 dny! 

 

 
Náplní kurzu jsou povinná skupinová cvičení 2xdenně, respektive 1x denně plážový 
volejbal (dle skupin).  
Nabídka aktivit zaměřených na zvýšení kondice, a to skupinová cvičení - aerobik, 
bodystyling, zumba, powerjóga, pilates, jóga a dále plážový volejbal (realizovaný 
ve skupinách po šesti).  
Poloha letoviska - nachází se na zalesněném poloostrově Lanterna, který je známý vynikající 

ochranou životního prostředí, cca 13 km severně od Poreče.  Vybavení - restaurace, aperitiv 

bar, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf, market, cukrárny, zábavní centrum Zodiac s letní terasou a diskotékou. Pláž - 

přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata.   

  

     
Zájemci o WELLNESS kurz se zapisují elektronicky na stránkách KTVS 

(https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/). 

Kurz je nutné zaplatit do 30. 4. 2020  v částce  4.700,- Kč na účet CK Sally Tours, 

číslo účtu 51-9206370227/0100, VS 200904, do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést vaše jméno 

pro snazší identifikaci a dále zaplatit půjčovné materiálu ve výši 500,- Kč na účet JU 104725778/0300, VS 

1528, do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno (tuto částku můžete případně uhradit na pokladně PF 

v Jeronýmově ul.). Následně je nutné obě potvrzení o zaplacení doložit sekretářce KTVS 

(vpohankova@pf.jcu.cz). 

Konečná přihláška na kurz je platná až po doložení dokladu o zaplacení kurzu 


