M/B SILVA
Je motorová piachetnice, typická pro Jaderské more (typ trabakul): 20 metrti dlouhá,
6,5 ni široká, vyšší ze dvou stěžriŮ má 17,5 ni. Lo~ má dvš paluby, salon a podpalubí. Je
vybavena pro pobyt 26 osob. Posádku tvoY‘I zkušený kapitán, kuchal‘ a plavtlk

společnost pro využiti volného Času

poznáváním geografických zajíme vosU Země
Vás zve na plavbu
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Přihlašuji se nazájezd dochorvatska
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Na loňské plavby navozujeme teto; podobným grogramem. Trsaje posunuta více
na severozápad, do oblasti KVARNERSK CN OSTROV
Čín, dále Od pevniny, tím jsou ostrovy rozm nitějši Na vice než polovině ostrov?),
které navštívíme, neznají trajektové spojení ani silnice. Někde bujné středomořská
vegetace, jinde bílé vápencové skály. Tiché zátoky s průzračnou vodou střídají mělké.
prosluněné průlivy, které jsou právě tak hluboké, aby jimi naše 1o8 proplula
Z rázovitých rybářských osad a městet~k dýchají minulé doby římských císařů a
benátských kupců.
Ti lenivějšiz nás při slunění na palubě nechajipřed svým zrakem plynout bizarní
tvary tvořené Mořem a Zemi, ti aktivnější při zakotven/jistě nevynechají příležitost k
proz koumáni podmořských hlubin nebo neobydleného ostrova. V poledne zakotvíme ke
koupénia naveČar na místě noclehu: vždy v nejhezčlch zátokách ostrov4 které zná jen
náš kapitán, nebo v chráněných přístavech. Všichni se sejdeme v lodním salonu
třikrát denně u jídla doplněného dle chuti lahodným dalmatským vínem. Na pevninu se
vrátíme po týdnu plavby poté, co uvidíme, anebo spíš ‘prožijeme ‚ desítky ostrovů;
v pohodě, bez stěhování zavazadel nebo přesunů po horkém asfaltu.
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Odjezd z Prahy v 19.00 (autobusové stanoviště u kapličky. stanice metra
Radlická — trasa 8).
V ranních hodinách příjezd do Opatije. Možnost prohlídky klimatických lázní
a botanické zahrady, koupání na proslulých olážich. Naloděni a seznámen
s posádkou. Odpoledne odpluti na Ostrov Cres.
Cres— Unije.
Susak — Lošinj.
llovik — lst— Dugi Otok (Vell Rat).
Silba—Pag—Rab.
Rab — Krk.
Krk — Cres.
Opatija. Odpoledne odjezd do Prahy.
V ranních hodinách příjezd do Prahy.
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V ceně zájezdu je:

Doprava autobusem Karosa vybaven$‘m pro zahraniční cesty Praha—Opatija
a Opati ja—Praha s dostatkem prostoru (pojede max. 25 osob)
Turistickéubytováni ve 2— a3lĎžkových kajutách s umyvadlem vybavených
läžkovinami (sladkovodní sprchy a WC na palubě)
Plná penze na všechny dny plavby (7x snídaně, lx oběd, 7x večeře); nápoje
lze zakoupit za rozumné ceny
PrŮvodce GEOTOuRu
Itinerář — mapka plavby

V ořipada eskaace válečného konfliktu na Ůzemi Chorvatska budou zájezdy zrušeny
a vrácena plná cena zájezdu (viz příloha).
Závaznou přihlášku pošlete ve vlastním zájmu co nejdřive na adresu:
GEOTOIJR, poštovní schránkall, 11121 Praha 1.
Cenu zapla‘cte poukázkou, kterou Vám pošleme po obdrženi a potvrzeni vaší přihlášky.
Tato pozvánka je přenosná — pokud se tedy nebudete moci zúčastnit Sami, mažete ji
předat svým přátelĎm. Pro zvýhodněni těch z Vás, kteří se přihlásí mezi prvními,
mOžeme nabídnout samostatnou dvousedačku v autobusu pro cestu tam i zpět amožnost
výběru mezi 2—a 3lOžkovou kajutou,
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NEHOD ÍcÍ SE ŠKRTNĚTE.
Jméno a příjmení

rodné číslo

Adresas Psč

telefon

číslocestovníhocjokladu

platncistdo

V případě, že bude mnou vybraný zájezdobsazen, souhlasims termínem
ANO — NE.
Přej si být ubytován(a) pokud možno S
datum:

~

podpis;

GEG7D‘J?

PŘI H LAŠKA

Přihlašuji se na zájezd do Chorvatska
PO JADRANSKÝCH OSTROVECH NA JACHTĚ “Sl LVA‘ II.

Změna trasy je vyhrazena.
CENP~: 8600,—
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SILVA‘ II.
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NEHODÍCÍ SE S/CR TNĚTE.
Jménoa příjmení

rodně číslo

Adresas PSČ
číslocestovnihodokladu

telefon
platnostdo

V případě, že bude mnou vybraný zájezdobsazen, souhlasims termínem
ANO - NE.
Přeji si být ubytován(a) pokud možno s
datum:

podpis:

