
Přístavní městečko Fažana je klidnější rybářské letovisko na Istrii, přibližně 9 km severozápadně od známého a oblíbeného města 
Pula. Z celé Fažany a jejích širokých oblázkových pláží se nabízí pohled na národní park Brijunské ostrovy, který toto místo chrání před 
větrem. Příznivé počasí této oblasti podporuje pěstování oliv i vína, což z Fažany dělá malebné místo. Zajímavostí je kostel sv. Kosmy 
a Damijána, který je pouhý 1 m nad mořem a unikátně krátká a úzká ulička La Rondiella, která svůj italských název „vlaštovka“ získala 
díky tomu, že jí nikdo jiný neprojde a neprolétne. Při procházce fažanským přístavem zaujmou tradiční mělké rybářské loďky, tzv. batany.

UBYTOVÁNÍ 
Resort Bi Village Fažana s venkovním bazénem se nachází přímo u oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Nedotčená vesnička 
a pohled na Brijunské ostrovy z pláže nadchnou snad každého, i proto si resort získal přízvisko „Perla Istrie“.  V resortu se nachází 
restaurace, pekárna, supermarket, bankomat a další potřebné vybavení. Ke cvičení slouží nekryté hřiště, případně krytý divadelní prostor.

Popis apartmánu: Trilo 4/5/6 - 62 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, 
2x sociální zařízení se sprchou a WC (přístupné z ložnic), terasa s posezením
Studio 2 - 26 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a malým kuch. koutem, sociální zařízení se sprchou a WC, terasa s posezením
Vybavenost apartmánu: klimatizace, TV / SAT, lednice, wi-fi

Informace a přihlášky:
cvičitelka Hana Houžvičková + Aneta Křenová
Tel. 721 658 766 I houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.cz

www.m.bivillage.com/en/

Autobusová doprava: zahraničním, klimatizovaným autobusem, pravidelné zastávky po 3,5 hod., možnost občerstvení nápoji, 
odjezd Lysá nad Labem, Praha a dále dle dohody s CK

Informace ke cvičení: v místním amfiteátru 2x denně (2,5 - 3,5 hod. denně), ráno a v podvečer pod vedením profesionální cvičitelky 
Hany Houžvičkové. Vyzkoušíte si cvičební lekce: Power jóga, Pilates, Bodystyling, Mix aerobik, Kruhový trénink, Calanetika... (Dle zájmu 
a fyzické kondice klientů bude cvičení přizpůsobeno...)

V ceně zahrnuto: 

n  ubytování v apartmánu na 7 nocí (od / do soboty)
n  pobytová taxa
n  ložní prádlo
n závěrečný úklid
n  autobusová doprava
n  cvičení a pronájem plochy (kryté divadlo)
n  všechny spotřeby
n  klimatizace (zdarma 20 hod. / týden)
n  wi-fi (zdarma 20 hod. / týden)
n  asistenční služba na telefonu

Cena nezahrnuje:

n  registrační poplatek (1,35 € / os. / pobyt)
n  zdravotní pojištění do zahraničí
n  výlety v místě 
n  delegátské služby

IsTrIe - FažaNa
ChOrVaTskO

POBYT se CVIčeNÍm

Sleva vlastní dopravou: 2 100 Kč / os. z uvedených cen  

Cena / os. / pobyt / Studio 2
při obsazení 2 os.

Cena / os. / pobyt / Trilo 4/5/6
při obsazení 4, 5 či 6 os.

Cena / os. / pobyt / Trilo 4/5/6
při obsazení 3 os.

7 250 Kč 7 250 Kč 8 070 Kč

Termín: 21. 8. - 30. 8. 2020  Apartmány Studio 2 a Trilo 4/5/6  cena zahrnuje autobusovou dopravu

cenu v plné výši nutno uhradit do 15. 6. 2020!


