CHORVATSKO
nabídka pro handicapované klienty

Nabídka je zpracována Prague Hancicap Friendly (PHF) ve spolupráci s CK Campana.

Ceny zahrnují:
- cenu zájezdu stanovenou CK Campana
- dopravu mikrobusem Mercedes Benz Sprinter řidič + 8 osob (až 4 vozíčkáři s doprovodem), nebo podobné
vozidlo + případně další vozidlo (dle celkového počtu osob)
- 1 osoba jako doprovod (pracovník PHF: částečná asistence vozíčkářům, organizační záležitosti)
- společné potřebné vybavení pro vozíčkáře s sebou (vozík do vody, náhradní mechanický vozík aj.)
Ubytovací zařízení byla v minulosti pracovníky Prague Handicap Friendly osobně prověřena na místě z pohledu
vhodnosti rekreace vozíčkářů.

Pokud máte zájem se některého zájezdu zúčastnit, případně se dozvědět více, zašlete nám dotaz:

Ing. Tomislav Langkramer
602 618 345
Langkramer@praguehandicap.com
Konkrétní termíny zájezdů budou vybrány dle vašeho zájmu (obsazení bungalovů a mikrobusů) - uveďte více možností.
Námi preferovaný zájezd je v nabídce zvýrazněn.

Náměstí 131, 345 06, KDYNĚ
www.campana.cz

Velflíkova 4, 160 00 Praha 6
www.praguehandicap.com

UMAG - APARTMÁ POLYNESIA ***
Letovisko je považováno za vstupní bránu Istrie a je vzdáleno pouhých 40 km od italského Terstu. Nevelké historické
jádro se rozkládá na poloostrůvku mezi dvěma zálivy. Ubytovací zařízení jsou rozmístěna v přilehlých střediscích Punta,
Stella Maris, Koroto, Kanegra či Savudrija. Některé pláže se zde pyšní mezinárodním oceněním Modrá vlajka.
Poloha: letovisko Umag je považováno za vstupní bránu Istrie a je vzdáleno pouhých 40 km od italského Terstu.
Turistický komplex leží u přírodní skalnaté pláže s betonovými plotnami a písčitými částmi pro děti, do vody jsou nově
vystavěny tři rampy. Na pláži je restaurace a dva sladkovodní bazény s tobogánem. Centrum města je vzdálené asi 3 km
a dostupné turistickým vláčkem.
Vybavení: recepce (trezor, WiFi), restaurace, pošta, market, ambulance, pizzerie, občerstvení na pláži, tenisové kurty,
minigolf, hřiště na volejbal, četná dětská hřiště, stolní tenis, parkoviště. Denní i večerní animace.
Ubytování: apartmánové patrové domy či přízemní bungalovy. Byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, SAT/TV,
terasou nebo balkónem, u BGW venkovní krb.
STU3: obytná kuchyňka se třemi lůžky, balkón.
APT2: kuchyňka s pohovkou, dvojlůžková ložnice.
BGW 2: kuchyňka s rozkládací pohovkou, dvojlůžková ložnice. 4 bungalovy jsou upraveny pro handicapované osoby.
BGW 4: kuchyňka s pohovkou a lůžkem, dvojlůžková ložnice.
Stravování: polopenze.
Ceny platné při nákupu do 31.03.2016:
Termín / typ bytu
BGW 2 pro vozíčkáře

11.06.-18.06.
16 340 Kč

Náměstí 131, 345 06, KDYNĚ
www.campana.cz

18.06.-25.06.
18 450 Kč

03.09.-10.09.
15 610 Kč

10.09.-17.09.
14 710 Kč - preferovaný

Velflíkova 4, 160 00 Praha 6
www.praguehandicap.com

UMAG - HOTEL SOL GARDEN ISTRA ****
Poloha: letovisko Umag je považováno za vstupní bránu Istrie a je vzdáleno pouhých 40 km od italského Terstu. Hotel se
nachází v oblasti Katoro, mezi komplexem Sol Polynesia a hotelem Sol Aurora. Přírodní skalnaté pláže s betonovými
plotnami, u hotelu Sol Aurora rampa do moře a částečně písčité dno. Na pláži je bar, sprchy, půjčovna slunečníků a
lehátek. Centrum města je vzdálené asi 3 km a dostupné turistickým vláčkem.
Vybavení: recepce, WiFi v celém hotelu zdarma, restaurace, bar, market, vnitřní a venkovní bazén, fitness, dětský
koutek, parkoviště. Denní i večerní animace.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje, s koupelnou a WC, SAT/TV, tresor, WiFi, balkón.
Stravování: polopenze formou švédských stolů.

Termín / typ bytu

BGW 2 pro vozíčkáře
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11.06.-18.06.
18.06.-25.06.
03.09.-10.09.

10.09.-17.09.

21 960 Kč

16 980 Kč - preferovaný

Velflíkova 4, 160 00 Praha 6
www.praguehandicap.com

