Chorvatsko - Istrie - Umag od 13. 9. do 20. 9. 2014.
Pro vozíčkáře a doprovod, imobilní osoby, seniory
Doprava zajištěna bezbariérovými mikrobusy, odjezd z Prahy
je v pátek 12. 9. večer, návrat v neděli 21. 9. dopoledne.
Nástup po domluvě Brno nebo Plzeň a České Budějovice.
Cena zájezdu s dopravou a polopenzí je 13 480 Kč/os .
dítě ve dvoulůžkovém pokoji 10 690 Kč
dítě na 3. lůžku 6 240 Kč
Ubytování v komplex Sol Polynesia uprostřed borového háje:
a) v kompletně bezbariérových APT pro 2 imobilní osoby i na elektrickém vozíku.
Apartmány mají přizpůsobené velké koupelny s WC. Vlastní terasa. Pozor - omezený počet!
b) v přízemních APT pro 2-3 chodící osoby s lehčím pohybovým postižením (i na vozíku).
Apartmány s vlastním příslušenstvím. Pro případ potřeby máme s sebou užší vozíky pro
pohyb po apartmánu (dveře 60 cm) a nájezdy pro překonání 1,5 schodu.
Vedoucí zájezdu a zdravotní dozor bude po celou dobu pobytu vykonávat paní Alžběta
Šafránková, která má s těmito pobyty letité zkušenosti. Jede s námi i asistent, který vám
bude k dispozici jak na pláži, tak i v apartmánech.
Pláž je vhodná zejména pro rodiny s malými dětmi a starší plavce, protože vstup do moře je
pozvolný. Kromě toho je na pláži upraven také vstup do moře pro imobilní osoby. Vozík do
vody máme sebou. Díky čistotě moře a kvalitním službám byla pláž oceněna Modrou vlajkou.
Ubytování a přístup do vody pro vozíčkáře jsme osobně ověřili - foto k dispozici na vyžádání.
Zájezd pořádáme společně s CK Campana www.campana.cz.
Pro ověření volných míst kontaktujte prosím p Langkramera (kontakt níže) a následně pí
Hudcovou z CK Campana na tel. 379 420 221, která s vámi uzavře cestovní smlouvu
Ing. Tomislav Langkramer
602 618 345
Langkramer@praguehandicap.com

Alžběta Šafránková
723 253 622
Safrankova@praguehandicap.com
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