COUNTRY
TANCOVÁNÍ
V CHORVATSKU
s Ivanem Bartůňkem
Již jedenáctým rokem Vám nabízím pobyt
v Chorvatsku s country tancováním.
S nádherným výhledem na moře budete tančit americké čtverylky,
mixery i řadové tance. Naučíte se velmi oblíbené párové tance, zažijete
západ slunce s překrásnými melodiemi a tanci z Řecka i moderní country
hudbu, na jakou se tančí line dance – nejmodernější forma country
tanců. Vůbec nevadí, pokud nemáte partnera či partnerku. Stačí jediné:
mít chuť aktivně strávit nezapomenutelné chvíle u moře. Vhodné pro
zájemce v každém věku, pro úplné začátečníky i zkušené borce.
Dovolená, na kterou budete dlouho vzpomínat. O to se v maximální míře
postará

Ivan Bartůněk,
caller, učitel tance a choreograf, který má s country tanci více než třicet
let zkušeností a patří mezi přední odborníky na country tancování u nás.
Ve spolupráci s CA K&M Tour s.r.o. nabízím dva termíny:

Velký návrat na oblíbená místa Makarské riviéry
8.–17. 7. 2016 DRVENIK -

Donja Vala - penzion
7 nocí, 8 dní

15.–24. 7. 2016 ŽIVOGOŠČE - Blato, penzion Gadžič
7 nocí, 8 dní

Kontakt: i.bartunek@volny.cz

www.countrytance.cz

+420 604 875 707

Letovisko DRVENIK – Donja Vala
8.–17. července 2016
Místo:
Drvenik – je známá přímořská turistická osada vzdálená cca 30 km od města
Makarská. Rozprostírá se mezi příkrými hřbety pobřeží Biokovo a mořským břehem
s nádhernými plážemi. Osada se dělí na dvě části, umístěné ve dvou zálivech se
jmény Gornja Vala a Donja Vala.
Donja Vala – místo našeho pobytu, se vyznačuje nádhernou pláží tvořenou
drobnými oblázky a pískem, která je stíněna vzrostlými borovicemi a bezesporu
patří k jedněm z nejhezčích na Makarské riviéře. Jsou zde cukrárny, kavárny,
restaurace, supermarket a přístav s trajektem na Hvar.

Ubytování: 4 440,-/dospělá osoba, 4 300,-/dítě 12 – 18 let,
4 090 Kč/dítě do 12 let
V penzionu jsou 2-, 3- a 4lůžkové apartmány s plně vybavenou kuchyňkou, WC,
sprchou a balkónem.

Stravování:
Vlastní, možno si na místě dokoupit polopenzi za 2 350,- nebo večeře za 1 700,-

Vzdálenost od moře: cca 150 m
Cena obsahuje: ubytování 7 nocí, lázeňskou taxu, spotřebu vody, plynu a
elektrické energie, ložní prádlo, závěrečný úklid, službu delegáta a taneční
program cca 4 hodiny denně.
Cena neobsahuje: dopravu klimatizovaným autobusem 2 000,- (zajišťuje společnost
KMTOUR – BUS s.r.o.)

.

ŽIVOGOŠČE - Blato – penzion Gadžič
15.–24. července 2016
Místo:
Živogošče - Blato - přibližně 23 km jižně od města Makarska se na úpatí pohoří
Biokovo nachází turistická vesnička Živogošče, rozdělená na tři samostatné části:
Živogošče - Porat, Živogošče - Malá Duba a Živogošče - Blato. Pláže v této části pobřeží
patří k nejkrásnějším na celé Makarské riviéře. Velké borovice se sklánějí nad hlavní
pláží a umožňují odpočívat ve stínu pár kroků od moře. Jemné oblázky a mírný
přechod do moře jsou ideální i pro nejmenší děti.

Ubytování: 4 440,-/dospělá osoba, 4 300,-/dítě 12 – 18 let,
4 090 Kč/dítě do 12 let
V penzionu jsou 2-, 3- a 4lůžkové apartmány s plně vybavenou
kuchyňkou, WC, sprchou a balkónem.

Stravování:
Vlastní, možno si dokoupit na místě polopenzi za 2 350,- nebo večeře za 1 700,-

Vzdálenost od moře: cca 150 m
Cena obsahuje: ubytování 7 nocí, lázeňskou taxu, spotřebu vody, plynu a elektrické
energie, ložní prádlo, závěrečný úklid, službu delegáta a taneční program cca 4
hodiny denně.
Cena neobsahuje: dopravu klimatizovaným autobusem 2 000,- (zajišťuje
společnost KMTOUR – BUS s.r.o.)

