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 „EXPEDICE ĆILIFATŚ LETŚAK 8102“ 
Informace ke sportovnímu a ozdravnému pobytu Kaštěl Štafilič,  

Severní Dalmácie, Chorvatsko 
Murphyho zákony schválnosti 

První zákon cestování: Cesta tam trvá vždycky déle, než cesta zpět. 

Přátelé a kamarádi, potápníci a breberky! 

„Stojí- li něco za to, není toho nikdy dost….“,  

zve Vás Gymnázium J. A. Komenského v Dubí na další akci,  

která se koná od 21. 9. do 30. 9. 2018. 

Odjezd   : 21. 9. 2018   pátek – 18.00 hodin 

Příjezd : 30. 9. 2015   neděle - dopoledne /dle počasí 

Destinace Kaštěl Štafilič, Severní Dalmácie, Chorvatsko  -  je středisko v oblasti zvané Kaštela, 

nacházející se mezi starobylými městy Trogirem a Splitem, charakterizovaná množstvím pobřežních tvrzí 

(chorvatsky „kaštel“) vybudovaných za válek s Turky. K příjemnému prožití dovolené v Kaštele přispívá 

půvabná rozmanitost místní krajiny. Na jedné straně se tyčí 779 metrů vysoký masiv Kozjak s příkrými 

skalními stěnami, na straně druhé je blankytně modré moře s ostrovy všech velikostí, hojností slunce a 

příznivým podnebím. 

Cena:  celkem: 6. 970,- Kč  

Cena zahrnuje:  

7x ubytování, 7x pobytová taxa, 7x polopenze,   

spotřebu vody a el. energie, závěrečný úklid. 

doprava autobusem tam a zpět + výlet v místě      

Zálohu: 3. 500,- Kč uhradit nejpozději do 31. 7. 2018 na účet školy 715350/0100 

KB, VS – osobní číslo dítěte 

Doplatek:  3. 470,- Kč do 31. 8. 2018 dtto 

Ubytování:  ubytování je zajištěno ve 2 - 3 pokojích s vlastní koupelnou bez balkonu nebo 

s balkonem (24 osob)  

apartmány 3 – 5 lůžkové, se sociálním zařízením (25 osob)  

 

Pláž / oblázková s pozvolným vstupem do moře - 300 m, centrum - 1,5 km, Trogir - 8 km 

vybavenost a služby: kryté venkovní posezení s TV, zastřešené barbecue, menší dětské 

hřiště, wi-fi připojení k internetu ve společných prostorách, 

sport a relaxace: bazén 10 x 4,5 m s posezením a slunečníky, multifunkční betonové hřiště, 

stolní tenis 

Stravování polopenze: 

 bohatá snídaně  

a) švédské stoly – neomezeně/cereálie, mléko, káva, čaj, kakao, marmeláda, 

nutela, jogurt, servírované na talířku pro každého šunka, sýr, vajíčka, párky 

apod.)  

b) večeře – hlavní chod s přílohou, mylý salát, dezert či ovoce 

Náplň zájezdu: 

- sportovní náplň (sportovní hry, plavání, jogging, tanec) 

- historie, památky, poznávání /výlet 

- týmové společenské hry, tanec 

- výlet (Trogir/Split – dle počasí) 

Doprava: autobus pro 49 osob  

Pedagogický doprovod: 3 osoby a 1 zdravotník  

 

Závazná přihláška je na další stránce -  odešli do 15. 7. 2018 do školy  

https://ntx.cz/murphyho-zakony/schvalnosti/
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Odešlete do školy  (sken – email – poštou – přines osobně)  do 15. 7. 2018 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA zájezd Chorvatsko, Kaštěl Štafilič 

od 21. 9.  –  30. 9. 2018 

Souhlasím s podmínkami zájezdu, uhradím výše uvedené zálohy v daných termínech a 

závazně přihlašuji dítě:  

 

 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ:  

 

 

Třída:  

 

 

TELEF. KONTAKT:  

 

 

 

PODPIS RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, zájemců: 

 


