Hľadáš
partiu k moru
na leto 2021 ?

Srdečne ťa pozývame stráviť s nami

(slobodnými kresťanmi nad 28r)

mestečko

8 dni v Chorvátsku - SELCE
Ubytovanie v 2-3 post. izbách

More priamo pred hotelom

Lokalita

 Spoločná ranná a večerná modlitba na pláži
 Ranný beh s východom slnka
 Kúpanie, Slnenie, šnorchlovanie
 Dobré jedlo, hudba, tanec a partia
 Rôzne atrakcie mora
 Spoločenské hry a tímové súťaže
 Fakultatívne výlety:

 Celodennú plavbu loďou
 Navštívime mesto Vrbník
 Turistika – cesta Ljubavna
 Plitvické jazerá
 Mesto Crikvenica

Termíny turnusov a cena:

Registrácia
Záloha: 50% do konca mája
50% do polovice júna

2.7.– 11.7.2021 – 390€
Program:

Prostredníctvom
prirodzene tráveného voľného času
chceme:
- dať možnosť pre vznik nových priateľstiev
-zoznámení sa s novými ľuďmi
- zažiť oddych od všedných dní ,
v príjemnej a dobrej spoločnosti
- bližšie spoznať krásy Jadranu
- dobre sa zabaviť, zrelaxovať, zašportovať,
opáliť a povzbudiť vo viere :o)

TU

Cena zahŕňa:
Piatok: večerný odchod spoločným autobusom zo SR, príchod do CHR sobota ráno
- 7x ubytovanie (2-3 posteľové izby) LINK
Ranný beh, plávanie, rozcvička pri východe slnka - dobrovoľné :o)
-7x polpenzia - raňajky formou bufetových stolov,
od 08:00 spoločná modlitba na pláži, raňajky v hoteli
večera - polievka, hl. jedlo (výber z 3 jedál, dezert , šalát, nápoj )
Celodenné: kúpanie, opaľovanie, šnorchlovanie, športové aktivity
(cyklistika, volejbal, pingpong, trampolíny, tube, let padákom .... a iné)
- Doprava spoločným autobusom
Obed vlastný – v priľahlých reštauráciách
19:00 Večera
Iné informácie k pobytu
po 20:00 Spoločný program
Bezplatné pláže, voľne prístupné priamo pred hotelom ako aj ostatné
tímové súťaže, hry, film, tanec, koncerty ...
pláže po pobreží (štrkovité , skalnaté , vybetónované plochy)
cca 23:00 a večerná modlitba na pláži
Obchod cca 10min od hotela, kostol 10 min.
Sobota večer – odchod z CHR,
Klimatizované izby hotela – 2-3 posteľové s vlastnou sanitou
Spoločná
kuchynka k dispozícii
Nedeľa ráno - príchod na SR
( rýchlovarná kanvica, chladnička)
Prístup k Wifi

