
Srdečne ťa pozývame stráviť s nami  (slobodnými kresťanmi nad 28r)

Ubytovanie : Apartmány  s vlastnou kuchynkou , Kúpeľňou a terasou

Program:

Spoločnú rannú a večernú modlitbu na terase
Ranný beh s východom slnka
Kúpanie, slnenie, šnorchlovanie
Dobré jedlo, hlavne sladoledy
Celodennú plavbu loďou
Rybačka s miestnym rybárom
Navštívime mesto Vrbník
Výlet – mesto Rieka – pútnicke miesto
Plitvické jazerá
Rôzne atrakcie mora, tanec, zábava, súťaže
Spoločenské hry a tímové súťaže

Piatok: odchod spoločným autobusom zo SR, príchod do CHR sobota ráno
Ranný beh, plávanie, rozcvička pri východe slnka  - dobrovoľné :o)

od 08:00 spoločná modlitba na pláži, vlastné raňajky
Celodenné: kúpanie, opaľovanie, šnorchlovanie, športové aktivity 

(cyklistika, volejbal, ping-pong, trampolíny, tube, let padákom, gilovanie .... a iné)
Stravovanie vlastné – v priľahlých reštauráciách alebo  vlastnej kuchynke

19:00 Večera 
po 20:00 Spoločný program – súťaže, hry, film, tanec, koncerty ...

cca 23:00 a večerná modlitba na pláži
Sobota večer – odchod z CHR, nedeľa príchod na SR

Špeciálne ponuky v priebehu pobytu: 
Celodenná plavba loďou na ostrov Krk 25€

(liečivé bahno, historické mestečko Vrbník, ochut. vína i rýb)

Celodenný výlet  na  Plitvické jazerá 50€

Prostredníctvom prirodzene tráveného voľného času chceme:
- dať možnosť pre vznik nových priateľstiev a zoznámení sa s novými ľuďmi
- zažiť oddych od všedných dní v príjemnej a dobrej spoločnosti
- bližšie spoznať krásy Jadranu 
- dobre sa zabaviť, zrelaxovať, 
zašportovať, či len poleňošiť ,
opáliť  a povzbudiť vo  viere :o) 

8 dni v Chorvátsku – časť Novi Vindolski

Zažijeme:

14.7-21.7.2018 – 265€

Termín 
a cena:

Cena zahŕňa:
-7 x ubytovanie (2-3 posteľové izby)

- doprava spoločným autobusom
- pobytová taxa, delegát 
- Pozor - BEZ STRAVY

TU

Registrácia 
Záloha: 25% pri registrácii,

Doplatok 2 týždne 
pred nástupom   na pobyt

Jedná sa 3-6 lôžkové apartmány s vlastnou terasou
(1-2 izby + kuchynka + kúpeľňa a WC)

viac info + foto na apartmány TU
Bezplatné pláže 260m od apartmánu, voľne prístupné priamo pred 
hotelom ako aj  ostatné pláže po pobreží  (štrkovité , skalnaté , 

vybetónované plochy)
-obchod je cca 200m , reštiky sú od 300m, do centra je 800m -
- POZOR: v meste je aj LIDL :o) chi, chi
- Prístup k Wifi

Iné nformácie k ubytovaniu

http://www.apartman-butkovic.com/gallery.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScldXVhka5TpxVcfyFdxJ7MwfiAX7pd_5FaEniDnnZVBkK6ug/viewform
http://www.apartman-butkovic.com/gallery.html
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