
Slunce, moře,  jóga…

Dovoluji  si vás pozvat na relaxační pobyt  v Rogoznici - Zatoglavu, což je malá, klidná 
rybářská obec s 800 obyvateli, 45 km západně od Splitu. 

Ubytování je zajištěno v domě stojícím přímo u moře, pro 12 osob:

7 pokojový dům 150 m2 na 2 podlažích, západní orientace, jednoduché zařízení: obývací 
pokoj/ložnice, 1x pohovka (100 cm, v délce 190 cm), TV. 1x pokoj, 2x lůžko (90 cm, v 
délce 200 cm). 1x pokoj, 1x pohovka pro 2 osoby (160 cm v délce 200 cm). Kuchyně (4 
plotýnky, trouba, mraznička). Vstup na terasu. Sprcha/bidet/WC. 

V horním patře (venkovní schodiště): obývací pokoj/jídelna, 1x pohovka (90 cm, v délce 
190  cm),  TV-satelit  a  klimatizace.  Vstup  na  terasu.  2x  pokoj,  v  každem  pokoji  1x 
francouzské lůžko (160 cm, v délce 190 cm). 1x pokoj - 2x lůžko (90 cm, v délce 200 cm).  
Otevřená kuchyně (4 plotýnky, trouba). Koupelna/WC. Terasa 25 m2, krytá. Terasa 6 m2, 
krytá. Zahradní nábytek.

Zatoglav 5 km od Rogoznica: Útulný rodinný dům. Klidná, slunná poloha, přímo u moře, 
10 m pláž, ve slepé ulici. K dispozici pouze pro Vás: terasa (25 m2), zahradní nábytek, gril,  
parkovací místo (4 x) u domu na pozemku. Obchod 5 km, restaurace 5 km, kavárna 5 km, 
oblázková pláž, skalnatá pláž 10 m.

Termín:  4.-11.9. 2010

Program: jóga 2x denně, podle možností a zájmu také cvičení ve vodě. Jinak procházky, 
relax… 

Stravování: Pojede s námi báječná kuchařka Boženka, která vládne uměním vařit zdravě a 
přitom velmi chutně, my ostatní se podělíme o drobné práce okolo kuchyně aby na to nebyla 
tak sama. Jídlo bude formou polopenze s tím, že v kuchyni se vždy něco na zub najde...

Co s sebou: platný pas,  karimatku  raději silnější, boty do vody,  samozřejmě opalovací 
krémy,  dobrou náladu, knížky co jsme nestihli přečíst za celý rok,….  Ručníky jsou v ceně. 

Cena pobytu je  3900,- Kč, a zahrnuje ubytování, polopenzi, cvičení a turistický poplatek.

Cena dopravy:  odhadem 2300,- Kč.

Poznámky: 

1. Náš domek je poměrně vzdálen od civilizace, nejbližší obchod je 5 km. Pan domácí 
prý  v tom obchodě pracuje takže nám může vše potřebné dovézt, přesto – raději s tím 
počítejte …

2. Doporučuji sjednat si zdravotní připojištění do zahraničí.



Přihláška na zájezd: 

Jméno a příjmení:
Adresa:
č. pasu:
rodné číslo:
e-mail, kontaktní telefon:
datum:

Doprava (zaškrtněte):  a) objednávám dopravu autobusem b) mám vlastní dopravu

Vyplněnou přihlášku prosím pošlete  co  nejdříve  na  můj  e-mail  sirius@zaluzi.cz,  nebo 
poštou na: Romana Krásná, Soběšice 122, 342 01 Sušice

Záloha na dovolenou bez dopravy je 1500,- Kč a je splatná do 15. května, zbytek do 15. 
srpna.
Zálohu prosím převeďte na č.ú. 216373455/0300, jako variabilní symbol uveďte své jméno 
a příjmení.

Dotazy ráda zodpovím na  tel: 728963083, nebo sirius@zaluzi.cz 

Romana *:o)
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