Pobytový zájezd Černá Hora s prohlídkou Záhřebu,
Dubrovníku a Plitvických jezer
12-denní zájezd s dopravou autobusem
Máme pro Vás tradiční zájezd, jako vždy nabitý zážitky a poznáním.
ZÁHŘEB: Pro člověka, toužícího po teplém moři a horkém pobřežním vzduchu neznámé hlavní město Chorvatska.
S krásným návrším, s nejkratší lanovkou v Evropě, starobylou katedrálou, ale také moderním stadionem Dinama
Záhřeb. Skvostná architektura překvapivě podobná pražským čtvrtím,s ulicemi plnými lidí a zeleně.
PLITVICKÁ JEZERA: Národní park leží mezi vápencovými masívy hor v blízkosti hranice s Bosnou a
Hercegovinou. Krasová jezera jsou terasovitě rozložena a spojena průtoky. Nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyň a
zřídel. Rozloha parku je 29 482 ha. Lesy jsou bukové, jedlové, smrkové a tisové. Žijí zde medvědi, lišky, srny a divoká
prasata. Park leží ve vápencové proláklině a neustále mění svou tvářnost narůstáním travertinových hrází, jejich erozí a
dalších vlivů.. Dolní jezera vznikla zřícením stropů podzemních jeskyň a jejich naplněním vodou. Barva jezer se
neustále mění od azurové přes jasně zelenou po tmavě modrou nebo šedou. Různý úhel dopadu slunečních paprsků
působí neuvěřitelné barevné proměny. Nejkrásnější přírodní park Chorvatska
DUBROVNÍK::Starobylé chorvatské město, proslulé svým opevněním, stará část vybíhá až do moře.Proslulé
hrdinstvím obyvatel v jugoslávské válce, kromě starých uliček je zde i zajímavé muzeum moře.
SUTOMORE: Klubový komplex Zlatna Obala leží v jižní části Sutomore, jen 1 km pěší chůze od centra letoviska
Sutomore, kterou lemuje velký počet barů, restaurací, , zlatnictví, butiků, minimarketů a diskoték. Leží ve svahovitém
terénu, v jednom z nejzelenějších koutů poloostrova Ratac. Komplex Zlatna Obala získal název podle přilehlé idylické
„Zlaté“ pláže, která se stává čarokrásnou při západu slunce, Čeká Vás svět křišťálově-průzračné vody, oblázkových
pláží a upravených ploch na opalování, relaxování a zábavu. Je odtud překrásný výhled na moře, okolní hory a k večeru
na překrásný západ slunce.Vše je spojeno cestičkami a schůdky v nádherné zeleni. V blízkosti se nachází také
nudistická pláž, která se poodkryje přímo pod útesy, na kterých jsou pozůstatky starobylého opevnění. Nad Zlatnou
Obalou se tyčí zelení porostlé pohoří Rumija.
ALBÁNIE: je malý stát na západním pobřeží Balkánského poloostrova. Je nejzaostalejší zemí celé Evropy.Vyniká
nádhernou přírodou a přátelskými lidmi.

PROGRAM
1. den (21.9.): Mladá Boleslav hl.nádraží , odjezd autobusu v 22.00, přejezd do Chorvatska
2. den: (22.9.): Záhřeb, ranní příjezd, celodenní prohlídka města s individuálním volnem,odpoledne odjezd na
ubytování
3. den (23.9.): celodenní prohlídka Plitvických jezer, odjezd do Černé hory
4. - 11. den: Pobyt u moře (polopenze). Ubytování je v pěkném komplexu Zlatna Obala -viz níže(2-lůžkové
pokoje).V průběhu pobytu možné individuální nebo společné výlety (Albánie,Skadarské jezero,Boka Kotorská…)
11. den: Snídaně. Autobusem do Dubrovníku, půldenní prohlídka města s individuálním programem, odjezd
12. den: Odpolední příjezd do Mladé Boleslavi.
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky (sprcha/WC, lednice,telefon) s balkonem nebo terasou s
výhledem k moři. Služby a vybavení: vlastní soukromá pláž, bary a restaurace, klidné prostředí

Termín: 21.9. - 2.10. 2011 Cena:
Cena pro členy OSŢ MB

8.490,6 990,-

ZAHRNUJE: 7x ubytování ve hotelu, 7x polopenze, autobusová doprava, 1x ubytování Chorvatsko, služby
českého delegáta na místě
NEZAHRNUJE: pojištění léčebných výloh a pojištění proti stornu-nutno individuálně (je možno využít
zvýhodněné pojištění u ZO OSŽ MB) , hromadná doprava, vstupy, výlety
Závazné objednávky u paní Lindy Liškové, číslo 737247701 (síť OSŢ MB). Záloha ve výši 50%
ceny se platí do konce měsíce května 2011. Objednávejte rychle, neboť v průběhu měsíce dubna bude
volná kapacita nabídnuta spolupracujícím subjektům.
Libor Šimůnek
ZO OSŢ Mladá Boleslav
Více informací, obrázky a odkazy najdete na www.osmb.cz

