
 
 
 
 

Nabízíme Vám pobyt u moře v chorvatské Dalmácii v oblíbeném turistickém středisku 
ZELENÁ PUNTA v městečku KUKLJICA na ostrově Ugljan (naproti Zadaru). 

 

Termín zájezdu : 26.8. – 4.9.2022 
Odjezd z Prahy, Písku, Českých Budějovic a Kaplice v pátek v podvečer. Čas a místo odjezdu 

budou včas upřesněny. Návrat v neděli v ranních hodinách. 

    
 

 

Typ apartmánu Věková kategorie  

Apartmán typu C 
obsazený pěti osobami 

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

6.950,- 
6.840,- 
6.730,- 

Apartmán typu C 
obsazený jen čtyřmi 

osobami 

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

7.680,- 
7.570,- 
7.460,- 

Apartmán typu B 
obsazený čtyřmi 

osobami 

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

7.300,- 
7.190,- 
7.080,- 

Apartmán typu B 
obsazený třemi  

osobami  

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

8.370,- 
8.260,- 
8.150,- 

Apartmán typu B 
obsazený dvěma 

osobami 

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

10.550,- 
10.440,- 
10.330,- 

Apartmán typu A 
obsazený čtyřmi 

osobami 

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

6.840,- 
6.730,- 
6.620,- 

Apartmán typu A 
obsazený třemi osobami  

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

7.770,- 
7.660,- 
7.550,- 

Apartmán typu A 
obsazený jen dvěma 

osobami 

Dospělí nad 18 let 
Mládež do 18-ti let 

Děti do 12-ti let 

9.630,- 
9.520,- 
9.410,- 

 
Sleva na vlastní dopravu 2.300,- Kč/osoba 

Zájezd do chorvatské Kukljice  
se cvičením jógy a aerobiku 

Ivy Pasauerové a Jarky Benešové 



 
 
UBYTOVÁNÍ: V apartmánech typu C pro až 5 osob  (1. ložnice s manželským 
dvoulůžkem, 2. ložnice s rozkládcím gaučem (v některých ap. typu C nemá 2. ložnice dveře 
oddělující od obýváku), obývací pokoj s jedním lůžkem o rozměrech 155cm x 130cm – 
vhodné pro nižší osoby), typu B (1 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem) nebo typu A – rozměrově menší místnosti i balkon, než u typu B (1 dvoulůžková 
ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem). Ve všech apartmánech je dále sat. TV (jedním 
z programů je ČT 24), vybavený kuchyňský kout s malou ledničkou, mikrovlnkou a 
dvouplotýnkovým vařičem, koupelna s vanou, umyvadlem, fénem a WC, balkón se stolkem, 
židlemi a sušákem na prádlo. Všechny apartmány jsou kompletně zrekonstruované (v roce 
2011), mají klimatizaci a jsou vzdáleny od moře jen asi 30- 80m. 
STRAVOVÁNÍ :  V apartmánech je možnost vlastního vaření. Z důvodu rekonstrukce 
restaurace není letos možné přikoupit si polopenzi. 
CENA ZAHRNUJE :  ubytování na 7 nocí, dopravu autobusem a trajektem, zapůjčení 
lůžkovin, ručníků a utěrek, spotřeba vody a el. energie, závěrečný úklid, pobytovou taxu, 
pojištění CK proti úpadku. 
POJIŠTĚNÍ : Není součástí ceny, na Vaše přání Vám CK SARGAS kompletní pojištění   
pro cesty do zahraničí zajistí za 360,- Kč/osoba. 
CVIČENÍ :  Za 990,-Kč můžete 2x denně (hodina ráno a hodina v podvečer) cvičit (JÓGA, 
aerobik, posilování, strečing, . . . ) pod vedením zkušených cvičitelek Ivy a Jarky 
(garantovaných je minimálně 10 hodin cvičení). Jednotlivé hodiny jsou za cenu 150,-Kč. 
FAKULTATIVNÍ  VÝLETY: 1) národní park Kornati – lodní výlet s obědem 
                                                     2) celodenní výlet motorovou jachtou s pečením ryb 
                                                              

 V Kukljici najdete : 3 samoobsluhy, cukrárny, pekařství, malou tržnici, několik  
                                   restaurací a pizzérií, obchůdky se suvenýry, poštu, kostel a 

ordinaci lékaře 

V rekreačním středisku Zelená punta (Zelený kopec) jsou : 
V piniovém háji obklopeném mořem rozmístěny apartmány, dále restaurace s terasou, 
recepce, tenisové kurty, minigolfové hřiště, v přírodě rozmístěné stoly na stolní tenis, hřiště na 
plážový volejbal, hřiště na malou kopanou či nohejbal, potápěčská základna a půjčovna 
šlapadel, jízdních kol, kajaků apod. Pro vyznavače kolečkových bruslí je kolem moře 
vybudovaná hladká asfaltová cesta dlouhá cca 4 km. 
 
PLATBA: zálohu 2.000,-Kč/osoba přineste do CK osobně (po předchozí telefonické 
domluvě), nebo pošlete na účet 0641881389/0800 (jako variabilní symbol dejte své rodné 
číslo), a to v průběhu měsíce dubna 2022. Zároveň se nahlašte do seznamu skupiny. Doplatek 
je splatný v týdnu 1.8. – 5.8.2022. 
 
 
Alena Havlová, CK SARGAS 
Harantova 466, Písek, 397 01 
Mobil: 602 472 855 
E-mail: info@sargas.cz 


