
                    Brněnská šachová škola, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad,
IČ: 65 33 79 99, číslo účtu 196333615/0300

a
           CESTOVNÍ KANCELÁŘ Bohemian tour s.r.o.

www.bohemian-tour.cz

Termín: 27.06.-06.07., 04.07.-13.07.2014
Stravování: plná penze
Cena na osobu: 6 050 Kč , děti do 12 let 5 480 Kč 
děti do 4 let 1 790 Kč bez nároku na lůžko

KEMP FALCONERA se nachází přímo u prostorné písečné pláže, mezi vzrostlými topoly. 
Pláž  s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře, je vhodná pro malé děti i neplavce. 
Voda v moři  je  teplá a  mělká,  takže představuje  ideální  prostředí  pro dětskou rekreaci.  Do 
historického města se dostanete příjemnou procházkou po promenádě, na kole nebo místním 
autobusem. V kempu je k dispozici malý obchůdek se základními potřebami, dětské hřiště, Wi-
Fi připojení a pivnice. 

STANY s dřevěnou  podsadou  jsou  tvořeny  2  samostatnými  ložnicemi  s 10  cm  vysokými 
matracemi  a  rošty,  kuchyňkou  s kompletním  vybavením  (kuchyňské  náčiní,  malá  lednice, 
možnost  zapůjčení  el.vařiče  zdarma),  el.  osvětlením,  zásuvkou  220V,  sušákem  na  prádlo, 
plastovým zahradním nábytkem. 

KARAVANY – součástí každého karavanu je předsíň, ve které se nachází kompletně vybavená 
kuchyňka  (kuchyňské  náčiní,  malá  lednice,  elektrický  vařič,  varná  konvice),  el.  osvětlení, 
zásuvka 220V,  sušák  na  prádlo  a  plastový  zahradní  nábytek.  Možné  zprovoznění  toalety  a 
klimatizace za příplatek.

Cena  zahrnuje: 7x  ubytování  ve  stanu  (v karavanu  příplatek  500  Kč/osoba),  dopravu 
klimatizovaným  autobusem  (odjezd  z Brna  a  Rajhradu),  7x  plnou  penzi,  povlečení,  služby 
českého delegáta, spotřebu energií, pobytovou taxu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje: závěrečný úklid (klient provádí sám), cestovní pojištění základní 170 Kč, 
240 Kč včetně odpovědnosti za škodu, 270 Kč včetně storna zájezdu.

Možnosti výletů: Benátky, noční výlet lodí, Verona, Sirmione, Lago di Garda,
Gardalend, Terst, zámek Miramare a Muggia, a další.

Šachový program  je  nepovinný a  zahrnuje  dopolední  trénink  pro  všechny zájemce  (cca  1 
hodina) a přátelské turnaje v rapidšachu a závěrečný bleskový turnaj.

Organizátor: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad
   e-mail: mhurta@volny.cz, tel. 547 229 510, 724 314 231.

ŠACHOVÉ TÁBORY A REKREAČNÍ POBYTY Na Moravě je již od roku 1986 organizují 
ve  vzájemné  spolupráci  Šachový  klub  Lokomotiva  Brno  (dříve  Šachový  klub  Rajhrad), 
Šachový klub  Tetčice,  Brněnská  šachová  škola  a  Klub  šachistů  Bučovice.  Mezi  pořadateli 
šachových  táborů  patří  tito  organizátoři  k  nejzkušenějším.  Daří  se  připravovat  hodnotný  a 
zajímavý program jak pro šachisty vyšších výkonnostních tříd, tak pro naprosté začátečníky. 
Snad proto se táborů každoročně zúčastňují děti nejen z celé Moravy, ale i z Čech a ze Slovenska. 

mailto:mhurta@volny.cz
http://www.bohemian-tour.cz/


PŘIHLÁŠKA
na rekreační pobyt  se šachovým programem ITÁLIE - Caorle 2014 

1. turnus 27.6. – 6.7. ANO/NE   * Lze se přihlásit i na oba turnusy.
2. turnus 4.7. – 13.7. ANO/NE   * *Nehodící se škrtněte

Přihlašuji níže uvedené osoby a souhlasím s podmínkami uvedenými 
v propozicích, se kterými jsem se seznámil(a).
Jméno a příjmení rodné číslo adresa

číslo cestovního dokladu telefon mail

Jméno a příjmení rodné číslo adresa

číslo cestovního dokladu telefon mail

Jméno a příjmení rodné číslo adresa

číslo cestovního dokladu telefon mail

Jméno a příjmení rodné číslo adresa

číslo cestovního dokladu telefon mail

Mám/nemám zájem o sjednání pojištění v ceně 170,- / 240,- / 270,- Kč

Částku  …………. Kč  uhradím  do 13. května 2014
převodem,  poukázkou,  v hotovosti.   (nehodící se škrtněte).

Datum …………… …       Podpis …………...............

Pokud vám přispěje zaměstnavatel, napište nám jeho údaje k vystavení faktury

Název organizace ………………………… Adresa 
…………………………………

PSČ ……….. IČ …………….. DIČ ………………  výše příspěvku 
………………
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