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Přihlašuji se na zájezd do Chorvatska
PO JADRANSKÝCH OSTROVECH NA JACHTĚ SI LVA II.
23.8. 1.9.1996

30.8r8S.I996

6.9.—l5.9.1996

13.9. 22.9.1996

NEHODÍCÍ SE ŠICRTNÉTE
Jměnoa přljmen(

rodné číslo

~sč

Adresa
Telefon

čIsIo pasu

Př šel če~ kdy můžeme znovu objevovat dalmatské pobřeží s jeho 1233 ostrovy.
~ více než polovině ostmv4 které uvidíme, neznají trajektové spojení ani silnice.
Někde bujná středa,,o~ská vegetace, jinde bílé vápencové skály. Tichá zátoky
5 průzralmou vodou střídají mělké, prosluněné průlivy, které jsou právě tak hluboké,
aby jimi naše loTY proplula Z rázovitých rybářských osada městeček dýchají minulé
doby římských císaři2 a benátských kupců. Davy turistů ti továren na dovolenou při
naší plavbě mineme.
Ti lenivějšíz nás při slunění na palubě nechajípřed svým zrakem plynout b,zarní
tvary tvořené Mořem a Zemí, ti aktivnější při zakotven!jistě nevynechají příležitost ke
skoku do moře přínr~ z horní paluby, k prozkoumání podmořských hlubin nebo k
výpravě na neobydlený ostrov. V poledne zakotvíme ke koupání a navečer na místě
noclehu: vždy v nejhezrjdi zátokách ostrov4 které zná jen náš kapitán, nebo
v chráněných přístavech. Všichn, se sejdeme v lodním salonu‘ třikrát denně ti jídla
doplněného dle chuti lahodným dalmatským vínera Na pevninu se vrátíme po týdnu
plavby poté, w uvidíme, anebo spíš ~pro2IjÓme“, desítky ostrovCi; v pohodě, bez
stěho vání za vazadel nebo přesunů po horkém asfaltu.

platnost do

-

V pNpad~, že bude mnou vybraný zájezdobsazen, souhlas(ms termínem
ANO — NE.
přeji si být ubytován(a) pokud možno s
datum:

a
~

podpis:
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PŘIHLAŠKA
Přihlašuji se na zájezd do Chorvatska
PO JADRANSKÝCH OSTROVECH NA JACHTĚ “Sl LVA II

23.8. 1.9.1996

30.8.—8.9.1 996

6.9.—15.9.1996

13.9. 22.9.1996

NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE.
Jménoapříjmet Í

rodněčislo

~sč

Adresa
Telefon

číslo pasu

platnost do

V případě, že bude mnou vybraný zájezdobsazen,souhlasÍm s terminem
ANO NE.
Přej; si být ubytován(a) pokud možno s
datum:

M/B SIL VA
je
motorová
moře
(typpaluby,
trabakul):
20ametrů
dlouhá,
6,Sm
široké, plachetnice,
vyšší ze dvoutyp.cká
stšžlWpro
má Jaderská
17,5 ni. LoTY
má dvě
salon
podpaiubt
Je
vybavena pro pobyt 26 osob, Posádku tvořízkušený kapitán, kuchaře plavčík-stevard.
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spolebiost pro využitÍ volného Času
Po~návánÍmy~raficksvh zaj(mavostízerně
V zve nap av U

PO JADRANSKÝCH OSTROVECH
NA JACHTĚ SILVA II.
23.srpna—l ‘září
1.den/Pk

3osrpna—8.zářl

6.—15.září

*

3.den/NE:
4.den/PO:
5.den/OT:
6.den/ST:
7.den/CT:
8.den/Pk
9.den/S0:
10.den/NE:
~

P Ř I zájezd do
K AChorvatska
Přihlašuji sena
PO JADRANSKÝCH OSTROVECH NA JACHT~ SI LVA II.

23.8. 1.9.1996

ieo~

4*

Brač — Hvar.
Hvar— Šolta—Trogir.
rrogir — Šibenik.
Šibenik — Zlarin.
Zlarin — Národní park Kornati.
Kornatskéostrovy— ligljan.
Ugljan — Zadar.
Po připlutí volno k prohlídce města,
Návrat do Prahy.

y~ ~oX

30.8.—8.9.1996

6.9. 15.9.1996

13.9. 22.9.1996

NEHODÍCÍSEŠKRTNĚTE.

Odjezd z Prahy v 17.00 (autobusove stanoviště u kapličky, stanice
metra Radlická — trasa B) směr Jihlava—Wien—Graz Zagreb—Karlovac.
příjezd do přístavu (v jednotlivých termInech v tomto pořadí: Split,
Zadar, Split, Dubrovnik). volno k prohlídce města Nalodění, seznámeni
.s posádkou, s lodi a pravidly plavby. Odpoledne odplutí.

2.den/SO:

4

s.—n.září

~~GrQ7Dzn

Brač — Biševo.
Biševo—Vis.
Vis — Korčula
Korčula — Ml jet.
Ml jet — Šipan — Lopud.
Lopud — Cavtat.
Cavtat — Dubrovnik.
večer odjezd do Prahy.

Jménoapřijmeni

rodné číslo

Psč

Adresa
Telefon

Člslo pasu

platnost do

V přlpadě, že bude mnou vybraný zájezdobsazen, souhlasíms termínem
ANO — NE.
Přeji si být ubytován(a) pokud možno s
datum:

podpis:

Trasa platí pro termín 23.8.—l .9. Plavba v termínu 3O.8.—8.9. je V opačném směru.
Trasa platí pro termín 6.9.—15.9. Plavba v termínu 13.9.—22.9.je v opačném směru.

Změna trasy plavby je vyhrazena.
CENA;

23.8.—1.9.
30.8.—8.9.

10 300,
9 900,—

6.9.—15.9.
13.9. 22,9.

9 900,—
9 900,—

P.0.Box 11
11121 Praha 1

PŘlHLAŠ~KA
Přihlašuji se na zájezd
do Chorvatska
PO JADRANSKÝCH OSTROVECH NA JACHTŠ “Sl LVA“

V ceně zájezdu je:
•
*
*
*
*
*

Doprava autobusem Karosa vybaveným pro zahraniční cesty Praha —
přistav a přistav — Praha s dostatkem prostoru (pojede max. 26 osob)
Plavba lodí včetně přístavních poplatkb
Turistické ubytováni ve 2— a 3—léžkových kajutách s umyvadlem
vybavených lOžkovinami (sladkovodní sprčhy a WC na palubě)
Plná penze na palubě (lx snídaně, Ix oběd, 7x večeře)
PrOvodceGEOToURu
Itinerář s mapkou plavby

V případě propuknutí válečn6ho konfliktu na ůzemíChorvatskabudou zájezdy zrušeny
a vrácena plná cena zájezdu.

23.8.—l .9.1996

30.8.—8.9.1 996

6.9.—15.9.1996

1 3.9.—22.9. $996

NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE.

Jméno a příjmení

rodné číslo

psč

Adresa
Telefon

číslo pasu

platnos

Závaznou přihlášku pošlete ve vlastním zájmu co nejdříve na adresu:
GEOTOUR, poštovní schránka 11,111 21 Praha I
(tel/záznam (02)7358895)

V pripadě,
že bude mnou vybraný zájezdobsazen, souhlasímsterminem
ANO
— NE.

Cenu zapla‘cte poukázkou, kterou Vám pošleme po obdrženi a potvrzení Vaší přihlášky.

Přeji si být ubytován(a) pokud možno s

Pro zvýhodněni těch z Vás, kteří se přihlásí a zaplatí mezi prvními čtrnácti na každý
termín mäžeme nabídnout samostatnou dvousedatlcu v autobusu pro cestu tam i zpět.

datum:

podpis:

