M/B SILVA
imtorová plachtnlc,typická proJad.rskémot. (typ trtakul): 3Om.trb
dlouhá, 6,5 m širokA, vyššf a dvou .tšV~b M 17$ At .1. vflaveiapro pobyt
26 osob. Posädku Wc« zkuhný kaplt4n e plevUk-kuchař.
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společnost
využiti volného
času
poznávánímpro
geografických
zajímavosti7emě
Vászve na plavbu

PO JADRANSKÝCH OSTROVECH
NA JACHTĚ “SILVA“
3.-i 2.záYí 1994

1 Q.—19.zářj 1994

Přišel čas, kdy móžeme znovu objevovat dalmatské pobřežís jeho 1233 ostrovy,
kde válka naštěstístopy nezanechala, Kolík je kontrastb mezi modři moře, bělostiútesb,
zeleniborových lesřja malebnostíh:storick5‘ch městeček! Takovou rozmanitostskutečně
najdeme z celého Středomoří jenom tady — přitom tak docela blízko Od našeho domova.
Pro poznáváni tentokrátzvol,me zpósob nejlepší: ti lenivější z nás při sluněni na
palubě nechají před svým zrakem plynout bizarní tvary tvořené Mořem a Zemi, ti
aktivnější při zakotvení jistě nevynechají jedinou příležitost treta k prozkoumání
podmořských hlubin nebo neobydleného ostrova V poledne zakotvíme ke koupáni a
navečer na místě noclehu: vždy v nojhezčich zátokách ostrově nebo v zajímavých
městech na pobřeží. Všichni se sejdeme v lodním salonu třikrát denně u jídla
doplněného dle chuti lahodným dalmatským vinem, Za týden zažijeme bezpočet scenérií,
přitom v pohodě bez nutnosti stěhování zavazadel nebo přesunö po vyprahlé silnici.
1.den:
2.den:
3.den:
4.den:
5.den;
6.den:
7.den:
8.den:
9.den:
IO.den:

Odjezd z Prahy v 17.03 (autobusové stanoviště

U

kapličky, stanice metra

Radlická — trasa B),
V ranních hodinách příjezd do Zadaru. Prohlídka města. Nalodění. Odpoledne
odpluti na Ostrov Ugljan.
Kornatské ostrovy.
Kornatskéostrovy— Zlarin.
Zlarin — Šibenik. Prohlídka města.
Trogir.
Šolta— Hvar.
Brač (Zlatni rt, Mima) — Split.
Split. Prohlídka města Večer odjezd do Prahy.
V ranních hodinách příiezd ~1o Prahy.
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Zménatrasy je vyhrazena U druhěhotermínu je naloděni ve Splitu a ukončeni plavby
v Zadaru — program v opačném sledu.
CENA: 7960,—
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Závaznou přihlášku pošlete ve vlastním zájmu co nejdříve na adresu:
GEOTOUR, poštovníschránkall, 11121 Prahal.
Cenu zaplahe poukázkou, kterou Vám pošleme po obdrženi a potvrzení Vaši přihlášky.

K A

Přihlašuji sena zájezd do Chorvatska
PO JADRANSKÝCH OSTROVECH NA JACHTĚ ‘SILVA“

V ceně zájezdu je:

Doprava autobusem Karosa—Lux Praha—Zadar a Split—Praha (resp. Praha—
Split a Zadar—Praha) s dostatkem prostoru (pojede max. 28 osob)
Pojištění pro cesty a pobyt včetně léčebných výloh
Turistické ubytování ve 2—a 3l~žkových kajutách (sladkovodní sprchy aWC
na palubě)
Plná penze na všechny dny plavby (?x snídaně, 7x oběd, ?x večeře), vino lze
zakoupit za příznivé ceny
Pr~vodceGEOT0URu
Itinerář — mapka plavby
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9.1994

10.—l 9.9.1994

NEHODÍC! SE ŠKRTNĚTE.
Jménoa příjmení

datum narozeni

Adresas ~sČ

telefon

Číslo cestovniho dokladu

platnost do

Přihlásit se mO!ete i u cestovní kanceláře
‘NA POSLEDN1 CHVILI‘ (ato nejen na poslední chvíli):
Praha 1, Truhlářská 4 (naproti OD Kotva)
tel.231w 03,2310075, fax 231 1642

V případě, že bude mnou vybraný zájezd obsazen, souhlasím s druhým termínem.
ANO — NE.

Cenu za tento zájezd m8žete považovat za zavád~i; v příští sezóně bude
pravděpodobně vyšší. Tato pozvánka je přenosná — pokud se tedy nebudete moc
zúčastnit Sami, möžete ji předat svým přátelŮm. Pro zvýhodněni těch z Vás, kteří se
přihlásí mezi prvními, mÓžeme nabídnout samostatnou dvousedačku v autobusu pro
cestu tam i zpět a možnost výběru mezi 2—a 3löžkovou kajutou.

datum:

Přeji si být ubytován(a) pokud možno s
podpis:

došlo:

