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S L E VA

BAZÉNY
V CENĚ

BALN

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNA
V CENĚ
PÁRA
V CENĚ
SLEVA NA BALNEO
PROCEDURY

GOLF RESORT KONOPIŠTĚ****

Tvoršovice, střední Čechy

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

n Ubytování: dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje,
koupelna (vana) s WC, fén, TV, minibar, trezor
zdarma, na některých pokojích WiFi
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n Strava: snídaně – bufet, další stravování
možné à la carte nebo z nabídky denních menu
v jedné z hotelových restaurací: Tee No. 19 se
zimní zahradou a letní terasou s nádherným
výhledem na golfové hřiště nebo Steak House
St. Florian s velikou terasou (tato restaurace je
primárně určena pro pořádání akcí)
n Sport a relaxace: Spa & Wellness centrum
(celková plocha 2 000 m2) – vnitřní (10 x 6 x
1,2 m) a venkovní bazén (10 x 14 x 1,2 m),
whirlpool (53 m2), bazén se slanou vodou,
Kneippův chodník, pára, sauna, solární louka;
„Spa & Balneo” nabízí léčebné či relaxační
procedury jako masáže, zábaly, inhalace nebo
koupele; posilovna, stolní tenis;
V Golf Resortu Konopiště je k dispozici 45
jamek. Jsou zde dvě 18jamková mistrovská
hřiště – Radecký (par 72), d´Este (par 72)
a 9jamkový Public Course (par 29), Driving
Range. Přímo u areálu je lyžařský areál s 300 m
dlouhou sjezdovku se dvěma vleky 300 a 50 m.
V okolí jsou i běžkařské trasy v délce 12 km,
dále možnost bruslení na okolních rybnících
a zimní lov pstruhů.
Cvičební lekce probíhají v tělocvičně
s marmoleem, výjimečně v kongresovém sále,
na cvičení se přechází venkem.
n Vybavení: recepce, 2 restaurace Tee No. 19
a Steak House St. Florian, WiFi v restauracích,
na recepci, ve wellness a ve vybraných pokojích
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení nebo tanec pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénů, whirlpoolu, páry,
sauny, Kneippova chodníku
⦁ volný vstup do posilovny
⦁ 30% sleva na balneo procedury
⦁ podložky na cvičení
⦁ zapůjčení županu, pantoflí
⦁ pozdní check-out v den odjezdu

⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

1100 Kč

dítě 3–12 let**

1200 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku
(nutno objednat předem, jen malé rasy)

220 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
všech lůžek v pokoji
**dětské ceny jsou bez cvičení, i s 1 dospělým v pokoji
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

EO

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR
POČET
NOCÍ

TERMÍN

CENA*

2

01.03. – 03.03.

2650

4 lekce – Aqua Pilates, Pilates Roller, Fit Pilates, Body Balance

19990803

2

08.03. – 10.03.

2750

5 lekcí – Body Balance, Pilates Clinic, Fasciální Stretching, Pilates Roller

199915031

2

15.03. – 17.03.

2740

4 lekce – Aquarobics, Body Form, Chi-toning, P - Class

199929031

2

29.03. – 31.03.

2690

4 lekce – Ashtanga Jóga, Hatha Jóga, Feldenkraisova metoda

199929032

2

29.03. – 31.03.

3090

4 lekce – Single Lady Dancing – latinskoamerické tance v úpravě pro solo
ženy – pro začátečníky

199929033

2

29.03. – 31.03.

3090

4 lekce – Single Lady Dancing – latinskoamerické tance v úpravě pro solo
ženy – pro pokročilé

199905041

2

05.04. – 07.04.

2690

4 lekce – BOSU, Zdravotní cvičení, Over Ball, Body Styling

199905042

2

05.04. – 07.04.

2650

4 lekce – BOSU Core, BOSU Body, Power Jóga, Body Styling

199912041

2

12.04. – 14.04.

2650

4 lekce – BOSU, Body Styling, Dynamický Stretching, Zdravotní cvičení

199912042

2

12.04. – 14.04.

2950

4 lekce – BOSU Pilates, BOSU Jóga, Pilates, Jóga

199917051

2

17.05. – 19.05.

2790

4 lekce – Wheel Jóga, BOSU, Pilates Roller, Pilates s pomůckami

199917052

2

17.05. – 19.05.

2720

4 lekce – Hatha Jóga, Surya Namaskar, Jin Jóga, Jóga Nidra, protažení
a relaxace

199924051

2

24.05. – 26.05.

2650

4 lekce – Body Styling, Problémové partie, Over Ball, Interval Training,
Thera Band

199924052

2

24.05. – 26.05.

2870

4 lekce – Pilates, Zdravá záda, Interval Training

199931051

2

31.05. – 02.06.

3090

4 lekce – Single Lady Dancing – latinskoamerické tance v úpravě pro solo
ženy – pro začátečníky

199931052

2

31.05. – 02.06.

3090

4 lekce – Single Lady Dancing – latinskoamerické tance v úpravě pro solo
ženy – pro pokročilé

ROZSAH CVIČENÍ

199931053

2

31.05. – 02.06.

2590

4 lekce – Pilates Clinic, Pilates Clinic s pomůckami, Pilates Roller

19990706

2

07.06. – 09.06.

2650

4 lekce – Pilates Roller, Zdravá záda, Zdravé chodidlo, Pilates

19990410

2

04.10. – 06.10.

2990

6 lekcí – Pilates Clinic, Foot Work (zdravá chodidla), BOSU Core, Thera
Band, Funkční kruhový trénink

199911101

2

11.10. – 13.10.

199911102

2

11.10. – 13.10

199918101

2

18.10. – 20.10.

najdete na www.cklenka.cz
najdete na www.cklenka.cz
2740

4 lekce – Aquarobics, Body Form, Chi-toning, P - Class
najdete na www.cklenka.cz

199918102

2

18.10. – 20.10.

199901111

2

01.11. – 03.11.

2740

4 lekce – Aquarobics, Body Ball, Pilates, Power Jóga

199901112

2

01.11. – 03.11.

2740

4 lekce – Pilates zdravá záda, Foot Work (zdravá chodidla), Posilování

199908111

2

08.11. – 10.11.

2740

4 lekce – Pilates Roller, Body Ball, Foot Work (zdravá chodidla)

199908112

2

08.11. – 10.11.

2590

4 lekce – Pilates Clinic, Pilates Clinic s pomůckami, Pilates Acro Duo

199915111

2

15.11. – 17.11.

2650

4 lekce – Body Styling, Problémové partie, Over Ball, Interval Training,
Thera Band

199915112

2

15.11. – 17.11.

2690

4 lekce – Pilates Roller, Body Ball, Pilates kruh (Magic Circle)

199922111

2

22.11. – 24.11.

najdete na www.cklenka.cz

199922112

2

22.11. – 24.11.

najdete na www.cklenka.cz

www.cklenka.cz

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

19990103

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

ČÍSLO
ZÁJEZDU
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AQUAPARK –
VSTUP V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

NA BŘEHU SLAPSKÉ
PŘEHRADY
VYNIKAJÍCÍ
SPORTOVNÍ VYŽITÍ

HOTEL MĚŘÍN***

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Jablonná nad Vltavou, střední Čechy
n Ubytování: hotel – dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (pevné vysouvací lůžko), koupelna
(sprcha) s WC, TV, lednice a balkón, WiFi zdarma
bungalovy – pro 6 osob – předsíň, 3x dvoulůžková ložnice se samostatným vchodem z předsíně, kuchyňka s lednicí, rychlovarnou konvicí,
mikrovlnnou troubou, dvouplotýnkovým vařičem, sprchový kout, WC, pro 4 osoby – shodné
jako pro 6 osob, k dispozici jsou 2 dvoulůžkové
ložnice, pro 2 osoby – obývací pokoj s malou
kuchyňskou linkou s lednicí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, dvouplotýnkovým
vařičem, stůl, gauč (v některých bungalovech
rozkládací), 2 pevná lůžka, sprchový kout, WC;
na bungalovech jsou k dispozici ručníky a povlečení, u všech je TV a venkovní dřevěné posezení.
Bungalovy jsou vybavené základním nádobím
na „malé vaření“. V bungalovech jsou na vyžádání možné přistýlky (rozkládací lůžko, vhodné
spíš pro děti).
n Strava: snídaně – bufet, obědy i večeře možné
à la carte či formou bufetu v hotelové restauraci,
v hotelové kavárně, v areálu hotelu je také Country saloon se zahrádkou (pouze pití, bez stravování), v letních měsících je otevřena restaurace
Mořská panna s nabídkou jednoduchých jídel
(smažený sýr, hamburgery, křidýlka…) nebo
v okolních restauracích a pensionech
n Sport a relaxace: aquapark s tobogánem, umělou řekou, vířivkou a dětským brouzdalištěm,
balneocentrum – klasická a turecká sauna, sportovní a thajské masáže, solná jeskyně, whirlpooly, floating, sluneční louka, VacuShape, trenažér
– golf, hokej, fotbal, baseball; kurty na squash,
krytá hala na tenis, víceúčelová hala, venkovní
tenisové antukové kurty, beach volejbal, fitness,
bowling, billiard, šipky a půjčovna kol či loděk,
dětské hřiště s pískovištěm, klouzačkou, houpačkami.
Cvičební lekce probíhají v tělocvičně v budově
hotelu, výjimečně v multifunkční sportovní hale.
n Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, společenský sál, Country saloon, restaurace Mořská
panna (pouze v letních měsících), WiFi v hotelu
(nikoliv v bungalovech)
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 Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ 2x vstup do hotelového aquaparku na 90 minut
⦁ pobytovou taxu
n Cena nezahrnuje:
⦁ parkování v areálu hotelu (40 Kč/den)
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící

200 Kč

příplatek za neobsazené lůžko v hotelu i v bungalovu

920 Kč

sleva na přistýlku v hotelu – dospělý

800 Kč

sleva na přistýlku v bungalovu – dospělý

400 Kč

dítě 2–12 let – hotel i bungalov**

1200 Kč

dítě 2–12 let na přistýlce – hotel i bungalov***
dítě do 2 let (bez nároku na služby)

**dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku,
v hotelu i bungalovu i s 1 dospělým
***dětské ceny jsou bez cvičení, na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

550 Kč
zdarma

dětská postýlka

220 Kč

poplatek za psa či kočku v hotelu
(nutno objednat předem, jen malé rasy do 10 kg)

440 Kč

poplatek za psa či kočku v bungalovu
(nutno objednat předem, jen malé rasy do 10 kg)

220 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami v hotelu, v bungalo
vech při plném obsazení lůžek
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

TERMÍN

CENA
hotel

bungalov

ROZSAH CVIČENÍ

19222903

2

29.03. – 31.03.

2580

1990

4 lekce – Body Ball, Posilování, Stretching

19220504

2

05.04. – 07.04.

2690

2110

5 lekcí – P - Class, Body Styling, Aerobics, Over Ball, Jóga

19221204

2

12.04. – 14.04.

2580

1990

4 lekce – Jóga, Pilates, Jemná Jóga, Zdravá záda

19221705

2

17.05. – 19.05.

2690

2110

4 lekce – Dance Aerobics, Tabata, Body Toning, Expander
Fitness, Total Body Workout, Zdravá záda, Stretching

19222405

2

24.05. – 26.05.

2690

2110

5 lekcí – BOSU, Body Form, Aerobics, Břicho ze všech stran

19220410

2

04.10. – 06.10.

2580

1990

4 lekce – Zdravotní cvičení, Foot Work (zdravá chodidla),
Over Ball, P – Class, Thera Band

19221110

2

11.10. – 13.10.

2580

1990

4 lekce – Body Styling, Over Ball, Body Form, Interval
Training, Stretching

19221810

2

18.10. – 20.10.

2690

2110

5 lekcí – P - Class, Body Styling, Aerobics, Over Ball, Power
Jóga

19220111

2

01.11. – 03.11.

2580

1990

4 lekce – Power Jóga, Body Styling, Pilates, Body Ball
4 lekce – Body Ball, Slim and Happy, Body Form, Dance
Aerobics

19220811

2

08.11. – 10.11.

2580

1990

19221511

2

15.11. – 17.11.

3280

–

9 lekcí – 1x Aerobics, 1x Aquarobics, 1x Spirals, 6x Zdravotní
cvičení

BAZÉN
V CENĚ

PÁRA
V CENĚ
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
V APARTMÁNECH S KUCHYŇKOU

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SAUNY
V CENĚ

EQUITANA HOTEL RESORT
Kneippův chodník – 1x za pobyt neomezeně
(zapůjčení županů a whirlpool za poplatek)
⦁ vstup do bazénu (hromadně 1x za pobyt na 60
minut)
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

 Strava: snídaně – bufet, další možnost stravování à la carte v restauraci s krbem a terasou.
Pro klienty, kteří preferují vlastní stravování
během dne, doporučujeme ubytování
v apartmánech Stodola s možností vlastního
vaření.
 Sport a relaxace: wellness – bazén (4 x 8 x
1,2–1,4 m), finská sauna, parní sauna, infra
sauna, Kneippův chodník, whirlpool, relaxační

zóna s terasou a výhledem do přírody; nabídka
masáží, kosmetika, manikúra, pedikúra. Župany
je možné zapůjčit za poplatek (cca 100 Kč).
Bowling, minigolf, půjčovna horských kol, šipkový terč, multifunkční hřiště, jízdárna (venkovní i krytá), biotopové jezírko s možností koupání
a místem pro piknik, v okolí nabídka běžeckých
tras.
Cvičební lekce probíhají v sále s dřevěnou podla
hou či kobercem, z pokojů všech kategorií se
na cvičení přechází venkem.
 Vybavení: recepce, hotelová restaurace s bowlingem, kongresové sály, v celém hotelu WiFi
(kromě wellness)
 Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ vstup do wellness – bazén, sauny, pára,

1100 Kč

příplatek při obsazení pokoje Klasik jednou
osobou – hlavní budova

1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou –
depandance

1300 Kč

sleva na přistýlku – apartmán Stodola

500 Kč

sleva na přistýlku – hlavní budova mezonet

500 Kč

sleva na přistýlku – depandance

850 Kč

2. dítě 3–12 let na přistýlce v mezonetovém
apartmánu**
dětská postýlka (nutno objednat předem)
poplatek za psa či kočku
(nutno objednat předem)

300 Kč
zdarma
880 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje Klasik a pokoje
v depandanci minimálně 2 osobami, u mezoneto
vého apartmánu minimálně 3 osobami,
u apartmánů Stodola při plném obsazení všech
pevných lůžek a je shodná i pro děti 3–12 let (bez
příplatku za cvičení)
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými na 2.
přistýlce v mezonetovém apartmánu
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

CENA
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

TERMÍN

dospělý*
apartmán
Stodola

dospělý*
hlavní
budova

dospělý*
depandance

ROZSAH CVIČENÍ

19600504

2

05.04. – 07.04.

2700

2950

3350

4 lekce – Hatha Jóga & Mindfulness, Hatha
Jóga & Jóga Nidra, Pilates Workout,
Pilates s pomůckami

19602709

2

27.09. – 29.09.

2700

2950

3350

4 lekce – Jóga, Pilates Thera Band, Zdravá záda
s Over Ballem, Pilates kruh (Magic
Circle)

19600111

2

01.11. – 03.11.

2700

2950

3350

4 lekce – Jemná Jóga, Jóga, Jóga pro záda
bez bolesti, Relaxace

19600811

2

08.11. – 10.11.

2700

2950

3350

4 lekce – Body Styling, Dynamický Stretching,
Over Ball, Foot Work (zdravá chodidla)

www.cklenka.cz

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

 Ubytování:
Hlavní budova***: dvoulůžkové pokoje Klasik, koupelna (sprcha) s WC, mezonetové
apartmány – 2 pevná lůžka v patře + přistýlka
v přízemí (rozkládací sedačka 140 x 200 cm)
– možná využít pro 1 dospělého nebo 2 děti
Depandance****: dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací křeslo 100 x 200 cm), koupelna (sprcha) s WC, balkón, pokoje v depandanci mají od roku 2018 nové postele
s kvalitními matracemi
Apartmány Stodola: 4 lůžkové apartmány – 2
ložnice (každá má svou koupelnu s WC), obývací kuchyň s přistýlkou (180 x 200 cm), terasa,
1x 2lůžkový apartmán – 1 ložnice, koupelna
s WC, obývací kuchyň s přistýlkou (180 x 200 cm),
terasa
Všechny apartmány Stodola disponují vybavením: lednice, myčka, dvouplotýnkový vařič,
rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, základní nádobí na vaření i stolování
Všechny pokoje i apartmány mají fén, TV, WiFi,
trezor zdarma

200 Kč

příplatek za neobsazené lůžko v apartmánu
Stodola

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Martinice, Březnice, střední Čechy
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BAZÉN
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNY A PÁRA
V CENĚ
ZÁMECKÝ PARK S MENHIRY S KOPIÍ
NEOLITICKÉ POHANSKÉ SVATYNĚ

ZÁMECKÝ HOTEL PANSTVÍ DLOUHÁ LHOTA

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Dlouhá Lhota, Brdy

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje Standard
na zámku s možností přistýlky (rozkládací lůžko),
lůžka ve většině pokojů nelze oddělit na samostatná lůžka, koupelna (sprcha) s WC, TV, trezor,
minibar, fén, WiFi
Na vyžádání možné pokoje Exclusive na zámku
– prostornější, koupelna (vana) s WC, TV, trezor,
minibar, fén, WiFi, u pokojů Exclusive navíc župan, pantofle
n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
v hotelové restauraci
n Sport a relaxace: wellness – finská sauna,
bylinková sauna, pára, whirlpool, bazén (12 x
3,5 x 1,4 m); posilovna (za poplatek), venkovní
tenisový kurt, venkovní multifunkční hřiště,
hřiště na pétanque. Nabídka masáží. Hotelový
park s altánky, lavičkami a houpačkami vhodný
k procházce i meditaci. V parku jsou i menhiry
a je tu vystavěna věrná kopie neolitické pohanské svatyně.
Cvičební lekce probíhají zpravidla v kongresovém
sále s dřevěnou podlahou.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Vybavení: recepce, kongresový sál, jednací
salonek, restaurace Konírna, snídaňová restaurace, vinný sklep (otevřen pouze na objednávku),
v celém hotelu WiFi
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n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu
⦁ volný vstup do wellness – sauny, pára, whirlpool

⦁ u pokojů Exclusive župan, pantofle
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje Standard jednou
osobou

900 Kč

sleva na přistýlku – dospělý – Standard

500 Kč

sleva na přistýlku – dospělý – Exclusive

1200 Kč

dítě 2–6 let**

900 Kč

dítě 6–12 let**

1290 Kč

dítě do 2 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku

660 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje Standard minimálně 2 osobami, cena je
platná i pro děti 2–12 let na pevném lůžku (vždy se
slevou pro necvičící)
**dětské ceny jsou bez cvičení, společně se 2 dospě
lými na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
CENA
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

TERMÍN

dospělý
v pokoji
Standard*

dospělý
v pokoji
Exclusive*

ROZSAH CVIČENÍ

19552203

2

22.03. – 24.03.

3890

4790

5 lekcí – Jóga, Zdravotní cvičení

19552903

2

29.03. – 31.03.

3790

4690

4 lekce – Jógová terapie, Vinyasa Flow Jóga, Zdravá záda,
Power Jóga

19551511

2

15.11. – 17.11.

3690

4590

4 lekce – Jemná Jóga, Rehabilitační Jóga, Pilates Core, Flow
Pilates

19550612

2

06.12. – 08.12.

3690

4590

4 lekce – Jóga, Pilates, Foot Work (zdravá chodidla)

BAZÉN
V CENĚ

HOTEL NA LÁZEŇSKÉ
PROMENÁDĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

POLOPENZE
V CENĚ

HOTEL SPA FELICITAS****

n Strava: polopenze – snídaně bufet, večeře kombinace bufet/à la carte – předkrmy, saláty, deserty formou bufetu, hlavní jídlo formou výběru
z 3–4 jídel, další možnost stravování v hotelové
restauraci à la carte nebo výběrem z denních
menu či v některé z okolních restaurací
n Sport a relaxace: Balneorehabilitační centrum
– uhličité koupele, podvodní masáže, vířivé, perličkové, přísadové a aroma koupele, hydro-jet,
klasické, lymfodrenážní, reflexní a aroma masáže, parafinové a rašelinové zábaly – procedury
jsou dostupné v pátek 7.00–16.00 h, v sobotu
8.30–17.00 h (dle volné kapacity – objednávky
nutné provést s předstihem), v neděli je provoz
v Balneo centru uzavřen. Kosmetická a tělová
ošetření kosmetikou Darphin.
Wellness centrum – saunový minisvět – klasická
finská sauna, biosauna, parní kabina, Kneippův
chodník, zážitkové sprchy, chrlič ledu, relaxační
zóna
Krytý bazén (12,5 x 5,5 x 1,3 m) s masážními lůžky. Přímo do hotelu je zavedena minerální voda
Poděbradka. Půjčovna kol a kolečkových bruslí.
V okolí bowling, tenis či golf, trasa na kolečkové

brusle podél Labe z Poděbrad až do Nymburka.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále
s kobercem v hotelu.
n Vybavení: recepce, lobby bar, restaurace s kavárnou s venkovní teráskou, kongresový sál,
v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – polopenze
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ vstup do bazénu v časech určených pro hotelové hosty
⦁ pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:
⦁ parkování v podzemních garážích – nutno rezervovat předem (150 Kč/den)
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

1500 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

440 Kč

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem)

650 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, cena je platná i pro
ubytované na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO
ZÁJEZDU

POČET
NOCÍ

TERMÍN

CENA*

19462203

2

22.03. – 24.03.

4100

4 lekce – Jóga

19460504

2

05.04. – 07.04.

4390

4 lekce – Vinyasa Jóga, Jóga proti chronickým bolestem

19461204

2

12.04. – 14.04.

4390

4 lekce – P - Class, Formování těla, AE mix, Chi-toning

19461005

2

10.05. – 12.05.

4690

4 lekce – Kruhový trénink, Fit Sretching, Body Balance

19461110

2

11.10. – 13.10.

4390

4 lekce – Power Jóga, Pilates, Over Ball, Body Training, Thera Band

19461511

2

15.11. – 17.11.

4100

4 lekce – P - Class, Formování těla, AE mix, Chi-toning

19462211

2

22.11. – 24.11.

4100

4 lekce – Jóga, Pilates, Pilates Roller

ROZSAH CVIČENÍ

www.cklenka.cz

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (rozkládací lůžko), koupelna (sprcha)
s WC, fén, TV, rádio, minibar, trezor, WiFi; ve výjimečných případech si hotel vyhrazuje právo
ubytovat klienty v depandanci Spa Hotelu Felicitas (bývalý hotel Orfeus). Kvalita ubytování 4*,
stravování a ostatní služby budou poskytnuty
v hlavní budově.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Poděbrady, střední Čechy
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BAZÉN
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SAUNA
V CENĚ

HOTEL SAND MARTIN****

Golf Mladá Boleslav, střední Čechy

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

n Vybavení: recepce, restaurace s terasou a výhledem na golfové hřiště, snídaňová restaurace
s krbem, WiFi v celém objektu zdarma
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu
⦁ volný vstup do sauny
⦁ půjčení županu, pantoflí
⦁ pozdní check-out v den odjezdu
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

1500 Kč

sleva na přistýlku – dospělý

n Ubytování: jedno- a dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky (rozkládací lůžko), koupelna
(sprcha, u některých pokojů sprcha i vana) s WC,
fén, TV, minibar, trezor zdarma, WiFi, balkón
s výhledem na golfové hřiště

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte nebo z nabídky denních menu v hotelové restauraci s terasou s nádherným výhledem
na golfové hřiště
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n Sport a relaxace: bazén (4,5 x 5,5 x 1,3 m)
s mírně slanou vodou a vodními atrakcemi
(protiproud, vzduchová a vodní masáž…),

odpočívárna s lehátky, sauna; thajské masáže;
osmnáctijamkové hřiště Sand Martin´s
Holes, možnost tréninku na plně osvětlených
cvičných plochách včetně unikátní osvětlené
devítijamkové akademie, Indoor golf (FSG
golfové simulátory).
Cvičební lekce probíhají v tělocvičně s dřevěnou
podlahou, výjimečně v kongresovém sále.
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

800 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku

nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19132903

2

29.03. – 31.03.

2890

1000

4 lekce – Jóga, Pilates Roller, Wheel Jóga

19130504

2

05.04. – 07.04.

3290

1000

4 lekce – Pilates, Zdravotní cvičení, Jóga

19131204

2

12.04. – 14.04.

2890

1000

4 lekce – Zdravá záda, Pevné břicho, Pilates rehabilitační,
Over Ball

19132405

2

24.05. – 26.05.

2890

1000

4 lekce – Pilates kruh (Magic circle), Pilates Thera Band,
Pilates Over Ball, Foot Work (zdravá chodidla)

19130706

2

07.06. – 09.06.

2890

1000

4 lekce – Body Form, Interval Training, Dance Aerobics,
Slim and Happy

19130410

2

04.10. – 06.10.

2890

1000

4 lekce – Zdravotní cvičení, Jogalates, Pilates kruh
(Magic circle), BOSU

19131810

2

18.10. – 20.10.

2890

1000

4 lekce – Body Form, Funkční trénink, Step AE, Jóga, Relaxace

19130111

2

01.11. – 03.11.

2920

1000

5 lekcí – Břicho ze všech stran, Aerobics, Body Training

19130811

2

08.11. – 10.11.

2890

1000

4 lekce – Vinyasa Jóga, Jóga pro zdravá záda

19131511

2

15.11. – 17.11.

2890

1000

4 lekce – Body Styling, Core traning, Zdravá záda, Over Ball,
Thera Band, protažení a relaxace

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

DVŮR PERLOVÁ VODA

Cvičební lekce probíhají zpravidla v kongresovém
sále s podlahou z cihel s podlahovým topením,
na cvičení se z většiny pokojů přechází venkem.
n Vybavení: recepce, restaurace s pivovarem a terasou, kongresové sály, WiFi v celém hotelu
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora

⦁ venkovní aktivity (biotopové jezírko, dětská
trampolína, hřiště)
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)
příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
dítě do 3 let (bez nároku na služby)

200 Kč
800 Kč
zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem,
k dispozici 2 ks)

440 Kč

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem,
v případě jakéhokoliv znečištění nebo poškození
věcí zodpovídá majitel za náhradu škody)

440 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami a platí i pro dospělé
klientky na přistýlce
**dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými
na pevném lůžku i přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

n Ubytování: dvou-, tří-, čtyř- a pětilůžkové
pokoje (některé s možností přistýlky – zpravidla pevné lůžko), koupelna (sprcha) s WC, fén
(lze půjčit na recepci, dále jsou fény k dispozici
ve wellness), WiFi zdarma, na vyžádání možný
šestilůžkový apartmán se dvěma ložnicemi – 6
pevných lůžek (+ možné 2 přistýlky) a vybavenou kuchyní s lednicí a základním nádobím, TV

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné à la carte v hotelové restauraci s vysokými
klenutými stropy s přiznanými cihlami, se stoly
z masivního dřeva, krbem a kovanými lustry
navrženými architektem přímo pro tento prostor. Příjemným zpestřením je otevřená kuchyně,
ve které hosté mohou pozorovat kuchaře při
práci a těšit se na kvalitní domácí jídlo z čerstvých surovin. Součástí restaurace je i dvounádobová pivovarská měděná varna a prosklený
prostor, kde je možné vidět celý proces spodního kvašení piva Lanýž, dále i terasa s výhledem
do areálu.
n Sport a relaxace: wellness – finská sauna, infrasauna, whirlpool, venkovní relaxační terasa
s lehátky, masáže, koupele, zábaly, peelingy…
Biotopové přírodní koupací jezírko s písečnou
pláží, zhruba polovina plochy 150 m2 je určena
ke koupání, druhá polovina tvoří čistící zónu
s mokřadními rostlinami; víceúčelové travnaté
hřiště vybavené bránami, elektronickou časomírou a ukazatelem skóre, dětská trampolína.
V okolí řada cyklostezek.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Kostelec nad Ohří, České Středohoří

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19621705

2

17.05. – 19.05.

2980

990

4 lekce – Pilates, Pilates Roller, Jóga

19622405

2

24.05. – 26.05.

2980

990

4 lekce – Pilates Roller, Jóga, Pilates Thera Band, Zdravá záda
s Over Ballem

19620410

2

04.10. – 06.10.

najdete na www.cklenka.cz

19621110

2

11.10. – 13.10.

najdete na www.cklenka.cz

www.cklenka.cz
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BAZÉN
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ

RELAX HOTEL MONÍNEC***

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Monínec, střední Čechy

n Vybavení: recepce, restaurace s terasou a krásným výhledem, kongresový sál, u tenisových
kurtů teráska s venkovním krbem a táborákem,
WiFi

n Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje, některé
s možností přistýlky (rozkládací křeslo), některé
dvoulůžkové pokoje jsou propojené dveřmi
a disponují 4 pevnými lůžky a 2 sociálními zařízeními (propojené pokoje pouze v kategorii
standard)
pokoje standard – s oknem, s výhledem do stráně
pokoje s vyhlídkou – s oknem a vyhlídkou
na okolní přírodu
pokoje s terasou a vyhlídkou – s velikou terasou
a vyhlídkou na okolní přírodu,
všechny pokoje mají koupelnu (sprcha) s WC, TV,
fén, trezor, WiFi

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte v hotelové restauraci s terasou a nádherným výhledem nebo z nabídky denních
menu

tenisový a volejbalový kurt, půjčovna kol, travní
lyžování, lanové centrum, tubing, bikepark,
mountainboarding (skejtování na trávě), discgolf, trampolína, lukostřelba, horské koloběžky.
V okolí hotelu rybaření na Vrchotickém rybníku
(4 km), tandemový paragliding (10 km), Golf
klub Čertovo břemeno (4 km), jízda na koni,
vyjížďky kočárem (4 km).
Cvičební lekce probíhají v tělocvičně s plovoucí
podlahou, výjimečně v kongresovém sále s kober
cem, do tělocvičny se přechází venkem.

n Sport a relaxace: krytý bazén (7 x 4 x 1,2 m),
whirlpool, sauna, masáže; venkovní bazén,
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)
příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

200 Kč
800 Kč

příplatek za pokoj s terasou a vyhlídkou
(dospělý i dítě 3–12 let)

180 Kč/
osoba

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

100 Kč

poplatek za psa či kočku (nutno objednat předem)

300 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
všech pevných lůžek v pokoji
**dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými
na pevném lůžku i přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
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n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu a whirlpoolu (vstup je
nutné předem rezervovat na recepci hotelu)
⦁ parkování v areálu
⦁ pobytovou taxu

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19172203

2

22.03.– 24.03.

2670

1300

4 lekce – Body Training, Over Ball, Pilates, Power Jóga, Thera
Band

19172405

2

24.05. – 26.05.

2670

1300

4 lekce – Jóga, Hluboký stabilizační systém, Funkční chodidlo

OÁZA KLIDU NA JIHOČESKÉM VENKOVĚ

VELKÁ ZAHRADA
S KOUPACÍM JEZÍRKEM

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

HOTEL VE STYLU
SELSKÉHO BAROKA

WELLNESS HOTEL BOŽÍ OKO

Malé Chrášťany, jižní Čechy

NOVINKA

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

n Ubytování: dvou-, tří-, čtyř- a pětilůžkové pokoje Comfort, koupelna (sprcha) s WC, fén, TV,
minibar, některé pokoje Comfort mají venkovní
posezení, předzahrádku nebo společnou terasu
dvou-, třílůžkové pokoje Exclusive, koupelna
(sprcha) s WC, fén, TV, minibar, pokoje Exclusive
jsou v hlavní budově, prostornější, mají kvalitnější hotelovou kosmetiku
WiFi ve všech kategoriích pokojů zdarma
n Strava: snídaně – bufet, další možnost stravování à la carte v restauraci s terasou s výhledem
do rozlehlé zahrady

n Vybavení: recepce, hotelová restaurace s terasou, v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do hotelového fitness
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
– Comfort

700 Kč/den

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
– Exclusive

1 200 Kč/
den

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

250 Kč/den

poplatek za psa či kočku (nutno objednat
předem)

250 Kč/den

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
všech pevných lůžek v pokoji, cena je shodná i pro
děti od 3 let (se slevou pro necvičící)
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Sport a relaxace: wellness – whirlpool, sauna,
pára, relaxační zóna s výhledem do zahrady
a možností osvěžení ve venkovním koupacím
jezírku; nabídka masáží, malé hotelové fitness.
Vstup do wellness pro děti do 12 let není povolen (výjimky pouze individuálně na místě).
V okolí široká nabídka cyklistických i turistických
tras.
Cvičební lekce probíhají za příznivého počasí
v zahradě, při nepříznivém počasí v nevytápěné
stodole s dřevěnou podlahou.

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

TERMÍN

CENA
Comfort

Exclusive

ROZSAH CVIČENÍ

19042607

2

26.07. – 28.07.

3290

4090

Jóga, Pilates

19040108

3

01.08. – 04.08.

4590

5790

Jemná Jóga, Foot Work (zdravá chodidla)

www.cklenka.cz
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DĚTI

BAZÉN
V CENĚ

do 5 L E

ZDARMT
A

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNA
V CENĚ
PÁRA
V CENĚ
SOLNÁ JESKYNĚ
V CENĚ
ALL INCLUSIVE
NÁPOJE

WELLNESS HOTEL REZIDENCE****

Nové Hrady, jižní Čechy

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

SLEVY A PŘÍPLATKY
500 Kč

dítě 3–5 let***

500 Kč

dítě 5–12 let**

1800 Kč

dítě 5–12 let***

2000 Kč
440 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 3–12 let

n Strava: snídaně – bufet, neomezené nápoje
po dobu pobytu, v případě polopenze večeře
tříchodové menu a salátový bar, další stravování
možné à la carte v hotelové restauraci

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

příplatek za polopenzi – dospělý

n Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje, koupelna (vana) s WC, TV, lednice, na vyžádání za příplatek apartmány – rozměrově nadstandardní
pokoje s pevnými lůžky, ev. doplněné rozkládací
sedačkou, koupelna (vana i sprchový kout) s WC,
fén, TV, minibar, připojení na internet přes kabel

n Sport a relaxace: wellness oáza – krytý bazén
(10 x 5 x 1,5 m), finská sauna, parní komora, solná jeskyně, whirlpool, fitness; relaxační centrum
– klasické masáže, aromaterapie, reflexní terapie,
baňkování, rašelinové obklady, skořicové zábaly,
kosmetický salón – pedikúra, manikúra, nehtová
modeláž, kosmetické ošetření; půjčovna kol,

280 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku, max. do 5kg
(nutno objednat předem)

v okolí množství cyklistických i turistických tras.
15 km od hotelu aquacentrum v rakouském
Gmündu – komplex bazénů, vířivých koupelí,
saun všech druhů, solných či ledových jeskyní.
Cvičební lekce probíhají v sále s parketami v hotelu.
n Vybavení: restaurace s venkovním posezením,
cukrárna s kavárnou, společenský sál, lobby bar,
WiFi

440 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji
***dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 dospělým v pokoji
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ neomezené nápoje po dobu pobytu – voda,
pomerančový a jablečný džus, pivo dle výběru,
rozlévaná vína z rakouského vinařství
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do wellness oázy – bazén, sauna,
pára, solná komora, whirlpool
⦁ volný vstup do fitness
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–5 let**

ROZSAH CVIČENÍ

191129031

2

29.03. – 31.03.

4040

zdarma

6 lekcí – Pilates Clinic – Břicho, Pilates Clinic – Dolní
končetina, Pilates Clinic – Horní končetina, Pilates
Clinic – Rotace, Pilates Clinic – Záda, Spirals

191129032

2

29.03. – 31.03.

3740

zdarma

4 lekce – Pilates Clinic – Břicho, Pilates Clinic – Rotace,
Pilates Clinic – Záda, Spirals

19111705

2

17.05. – 19.05.

3990

zdarma

5 lekcí – Jóga, Zdravotní cvičení

zdarma

5 lekcí – Jóga Clinic, Pilates Clinic, Zdravá záda, Foot Work
(zdravá chodidla), Myofasciální autorelaxace

19110111

12

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

2

01.11. – 03.11.

3590

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

BAZÉN
V CENĚ

HOTEL KAŠPERK****

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Kašperské Hory, jižní Čechy

n Strava: snídaně – bufet, další možnost stravování à la carte v restauraci s terasou v hotelu
n Sport a relaxace: krytý bazén (17 x 6 x 1,3 m)
s podvodními masážemi, hotelová pláž s pískem
a lehátky, dětské pískoviště, travnatá terasa (pétanque, kriket…), možnost masáží – sportovní,
reflexní, lávovými kameny, lymfatické…
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s plo
voucí podlahou v hotelu.

⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu
⦁ pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:
⦁ parkování v hotelu – pouze na rezervaci za poplatek 100 Kč/vozidlo/den. Kapacita parkoviště
je 13 parkovacích míst, doporučujeme rezervaci
předem na recepci hotelu. Vozidla jsou v tomto
případě v uzavřeném prostoru a monitorována.
Další parkování je možné v těsné blízkosti hotelu
na veřejných parkovištích.
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

n Vybavení: recepce, restaurace s letní terasou,
kongresový sál, WiFi

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

1100 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

poplatek za psa či kočku

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje (3. lůžko
pevné) nebo na vyžádání za příplatek rodinné
pokoje – jedna místnost – 2 pevná lůžka a sedačka rozkládací na dvojlůžko, všechny pokoje mají
koupelnu (sprcha) s WC, TV, fén, trezor zdarma,
WiFi

nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, cena je shodná i pro
3. dospělou osobu v pokoji
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ
19022211

2

CENA
TERMÍN
22.11. – 24.11.

dospělý*

dítě
3–12 let**

3740

1400

ROZSAH CVIČENÍ
5 lekcí – Jóga

www.cklenka.cz
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CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ

SPORTPENZION POHODA

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Letkov, západní Čechy

n Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací sedačka pro 1 dospělého nebo max. 2 děti), mezonetové dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, rodinné pokoje
– 2x ložnice se 2 lůžky s možností přistýlky,
na všech pokojích koupelna (vana nebo sprcha)
s WC, fén, klimatizace, TV, minibar, WiFi, u některých pokojů balkón
n Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze
večeře výběr ze 3 menu (předkrm a hlavní jídlo
+ džbány s vodou). Další stravování možné
à la carte v hotelové restauraci s terasami.
n Sport a relaxace: whirlpool, sauna, pára, malé
fitness, billiard, možnost masáží, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví; antukové tenisové kurty,
tenisové kurty s umělou trávou, beach volejbal,
okrasné přírodní jezírko, fotbalové hřiště s umělou trávou. 7 km od hotelu je Golf park Plzeň –
Dýšina – www.golfplzen.cz.
Cvičební lekce probíhají zpravidla v sále s plovoucí
podlahou a zrcadly, do kterého se přechází ven
kem.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Vybavení: recepce, restaurace s terasami, WiFi,
salonek, dětské hřiště s pískovištěm, vnitřní
dětský koutek
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ 1x vstup do whirlpoolu (60 minut)
⦁ volný vstup do fitness

⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

700 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý

330 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 3–12 let

240 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

440 Kč

poplatek za psa či kočku

nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, u rodinných pokojů
minimálně 4 osobami, cena je shodná i pro dospělé
osoby na přistýlce
**dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 nebo 2 dospělými
na pevném lůžku i přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ
19231511

14

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

2

CENA
TERMÍN
15.11. – 17.11.

dospělý*

dítě
3–12 let**

2690

900

ROZSAH CVIČENÍ
6 lekcí – BOSU Pilates, Zdravá záda, Body Ball, Over Ball,
Stretching

BAZÉN
V CENĚ

PÁRA
V CENĚ
WHIRLPOOL
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SAUNA
V CENĚ

SPA & WELLNESS HOTEL ZÁMEK LUŽEC****
⦁ volný vstup do bazénu, páry, sauny,
whirlpoolu, Kneippova chodníku
⦁ pitný režim – pramenitá voda Lužecký pramen
zdarma k dispozici v hotelu
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte hotelové restauraci Středověká krčma
s terasou a venkovními altány s výhledem
na lesy

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

1200 Kč

dítě do 4 let (bez nároku na služby)**

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku

nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, cena je platná
i pro děti od 4 let (dětské ceny vždy se slevou
pro necvičící)
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
v pokoji (bez nároku na lůžko)
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

n Sport a relaxace: wellness centrum – bazén
s protiproudem a chrličem vody (13 x 8 x 1,6 m),
sauna, pára, whirlpool, Kneippův chodník, odpočívárna, možnost občerstvení ve wellness (káva,
čaj, voda, džusy); masáže, koupele, zábaly.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s plo
voucí podlahou a výhledem do okolních lesů.

ČÍSLO
ZÁJEZDU

POČET
NOCÍ

TERMÍN

CENA*

19102203

2

22.03. – 24.03.

2890

4 lekce – Body Styling, Body Form, Interval Training, Over Ball, Stretching

19102903

2

29.03. – 31.03.

2980

6 lekcí – Pilates Clinic, Pilates Clinic – chodidlo, Pilates Clinic – břicho
diastáza, Kruhový trénink, Myofasciální autorelaxace

19100504

2

05.04. – 07.04.

2980

4 lekce – Pilates, 2x Jóga, Core Training

19101204

2

12.04. – 14.04.

2980

4 lekce – Jóga, Vinyasa Flow Jóga, Pilates, Foot Work (zdravá chodidla)

19100111

2

01.11. – 03.11.

19101511

2

15.11. – 17.11.

3490

4 lekce – Jemná Jóga, Zdravá záda, Vinyasa Jóga, Jógová terapie

19102211

2

22.11. – 24.11.

2980

5 lekcí – Pilates Clinic, Body Ball, Over Ball, Pilates Thera Band

ROZSAH CVIČENÍ

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje,
koupelna (sprcha nebo vana) s WC, fén, TV,
telefon, trezor zdarma, WiFi

n Vybavení: recepce, restaurace Středověká
krčma s venkovními altány, královská restaurace,
salonek Václava II, lobby bar s terasou (otevřen
dle sezóny a obsazenosti hotelu), WiFi,
kongresový sál

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Lužec, Nová Role, západní Čechy

najdete na www.cklenka.cz

www.cklenka.cz
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BAZÉN
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNA
V CENĚ
PÁRA
V CENĚ

GOLF & SPA RESORT CIHELNY****

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Cihelny, Karlovy Vary, západní Čechy

n Ubytování: jedno-, dvoulůžkové pokoje
Junior Suite – velký pokoj s předsíní, ze které
je vstup do koupelny, schody do pokoje s manželskou postelí a možností přistýlky pro max. 1
dospělého nebo 2 děti
Suite – apartmán s dvěma pokoji – obývací
pokoj s gaučem a možností přistýlky pro max.
1 dospělého nebo 2 děti, ložnice s manželskou
postelí. Z obou pokojů je vstup na velkou terasu.
Suite je možno propojit ještě s klasickým dvoulůžkovým pokojem.
Všechny pokoje mají koupelnu (sprcha) s WC,
fén, TV, minibar, WiFi, trezor zdarma, některé
pokoje s balkonem (jednolůžkové a Junior Suite
vždy bez balkonu).

Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s ko
bercem.
n Vybavení: recepce, restaurace s terasou s výhledem na golfové hřiště a Slavkovský les, kongresový sál, WiFi v celém hotelu
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu, whirlpoolu

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte v hotelové restauraci s terasou s výhledem na golfové hřiště a Slavkovský les

16

n Sport a relaxace: wellness centrum – vnitřní
bazén (10 x 6 x max. 1,6 m) s whirlpoolem, finská
a bylinková sauna, parní sauna, laconium, odpočívárna se sluneční terasou; masáže, zábaly,
kosmetika; malé hotelové fitness; 18jamkové
golfové hřiště, 9jamková golfová akademie
(možnost vstupu i bez zelené karty).

⦁ volný vstup do saun, laconia, páry
⦁ zapůjčení županu, pantoflí
⦁ 10% sleva na masáže
⦁ 10% sleva na konzumaci v restauraci
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
(ve Suite a Junior Suite nelze)

1200 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem,
k dispozici 2 ks)

zdarma

poplatek za psa či kočku (pouze na vyžádání,
v případě jakéhokoliv znečištění nebo poškození věcí zodpovídá majitel za náhradu škody)

1100 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, v kategorii Suite
nebo Junior Suite při obsazení minimálně 3 osoba
mi, cena je platná i pro děti 3–12 let (děti vždy se
slevou pro necvičící)
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
ČÍSLO
ZÁJEZDU

POČET
NOCÍ

TERMÍN

CENA*

19900803

2

08.03. – 10.03.

3090

4 lekce – BOSU Core, BOSU Strength, Pilates

19901503

2

15.03. – 17.03.

3090

4 lekce – BOSU Core, BOSU Body, Power Jóga, Zumba

19902203

2

22.03. – 24.03.

3090

4 lekce – BOSU Core, Pilates, Zdravá záda

19902903

2

29.03. – 31.03.

3190

4 lekce – Les Mills BODYCOMBAT®, Les Mills BODYBALANCE®, BOSU, HIIT

19900111

2

01.11. – 03.11.

3490

6 lekcí – Kruhový trénink, Pilates Clinic – Pevné břicho, Pilates Clinic –
BOSU, Pilates Clinic – Chodidlo, Pilates Clinic – Zdravá záda, BOSU

19900811

2

08.11. – 10.11.

3090

4 lekce – BOSU Rehab, BOSU Body Complete, Jogalates, Body Work

19901511

2

15.11. – 17.11.

3090

4 lekce – BOSU Pilates, Fit Pilates, Body Balance

19902211

2

22.11. – 24.11.

3490

4 lekce – BOSU Pilates, BOSU Jóga, Pilates, Jóga

ROZSAH CVIČENÍ

DĚTI

BAZÉN
V CENĚ

ET

Z DA R M

A

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNA
V CENĚ
LANOVKA NA ČERNOU
HORU V CENĚ
STEZKA KORUNAMI STROMŮ
NEDALEKO HOTELU

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

do 10 L

SKIRESORT HOTEL OMNIA****
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje, suity (2 pevná
lůžka a rozkládací sedačka pro 1 dospělého nebo
max. 2 děti), u všech pokojů koupelna (sprcha)
s WC, fén, TV, minibar, WiFi, trezor, balkón. Pokoje
mají originální, moderní design.

*uvedené cceny jsou za osobu a pobyt a při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, v suitě minimálně 3
osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v suitě
***dětské ceny jsou bez cvičení, s 1 dospělým v 2lůž
kovém pokoji
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice

n Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze
večeře – tříchodové menu, další stravování
možné à la carte nebo výběrem z denních menu
v hotelové restauraci s letní terasou nebo v některé z restaurací v okolí

n Vybavení: recepce, restaurace s terasou, lounge
bar, meeting room, dětský koutek, WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu, whirlpoolu, sauny,
kardiozóny
⦁ 1x vstup do multifunkční haly
⦁ neomezeně lanovku na Černou horu (u jarních
termínů může být lanovka uzavřena z důvodu
revize po zimní sezoně, u z. č. 19081204 je
lanovka zpoplatněna)

⦁ parkování u hotelu
⦁ pobytovou taxu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

500 Kč/den

dítě 10–15 let**

600 Kč/den

dítě 3–10 let***

600 Kč/den

dítě 10–15 let***

900 Kč/den

příplatek za polopenzi – dospělý a dítě
od 10 let

330 Kč/den

příplatek za polopenzi – dítě 3–10 let

160 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku
(nutno objednat předem)

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

280 Kč/den

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–10 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19081204

2

12.04. – 14.04.

2690

zdarma

4 lekce – Nike Training Club, Les Mills BODYBALANCE®,
Les Mills GRIT CARDIO®, Core Training, Mobility

19081705

2

17.05. – 19.05.

2490

zdarma

4 lekce – Zdravá záda, Pilates, Stretching, Jogalates

19083105

2

31.05. – 02.06.

2590

zdarma

4 lekce – Body Work, Body Balance, Kruhový trénink,
Dynamický stretching

19080310

3

03.10. – 06.10.

3740

zdarma

6 lekcí – Pilates, Pilates Over Ball, Pilates Thera Band, Zumba

190804101

2

04.10. – 06.10.

2490

zdarma

4 lekce – Pilates, Pilates Over Ball, Pilates Thera Band, Zumba

190804102

2

04.10. – 06.10.

2690

zdarma

4 lekce – Dance AE, Tabata, Body Toning, Expander Fitness,
Zdravá záda

19081110

2

11.10. – 13.10.

2590

zdarma

4 lekce – Body Form, Kruhový trénink, Posilování, Cardio
Training

19081810

2

18.10. – 20.10.

2590

zdarma

4 lekce – Jóga, Hluboký stabilizační systém, Funkční chodidlo

www.cklenka.cz

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Sport a relaxace: krytý bazén (10 x 6 x 1,2 m)
s chrliči vody, vířivkou a dětským brouzdalištěm,
v letních měsících s terasou, lehátky; sauna,
solárium, kardiozóna, multifunkční sportovní
hala, masáže – sportovní, zeštíhlující, reflexní…;
v bezprostřední blízkosti hotelu lanové centrum,
dále půjčovna kol, terénních koloběžek, tříkolek,
holí na Nordic Walking, Stezka korunami stromů
nedaleko hotelu.
Cvičební lekce probíhají zpravidla v multifunkční
hale se speciálním kobercem s jemným pískem.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Janské Lázně, Krkonoše
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DĚTI

BAZÉN
V CENĚ

do 6 L E

WHIRLPOOL
V CENĚ
CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

T

Z DA R M

A

SAUNA
V CENĚ
PÁRA
V CENĚ

WELLNESS HOTEL WINDSOR****

Špindlerův Mlýn, Krkonoše

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování (část parkovacích míst je v podzemních garážích, nelze rezervovat předem)
SLEVY A PŘÍPLATKY

n Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze
večeře – tříchodové menu nebo možnost stravování à la carte v hotelové restauraci či v okolních
restauracích a barech

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

500 Kč

dítě 6–12 let **

990 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý

550 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 3–12 let

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (pevné lůžko – užší, pouze pro děti)
a dvoupokojové apartmány, koupelna (sprcha,
u některých apartmánů i vana) s WC, fén, TV,
minibar, trezor, u některých pokojů balkón, WiFi,
pokoje jsou poskytovány jak v hlavní budově,
tak i v depandanci

18

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

n Sport a relaxace: římské lázně – krytý bazén
s protiproudem (6,6 x 4,5 x 1,5 m), whirlpool,
bylinná aromakabina, parní i suchá sauna, vířivé
masážní vany, masáže – klasické i thajské, hydro
masáže; solárium, hotelový klub s bowlingem.

Ve Špindlerově Mlýně kurty na squash, venkovní
i kryté tenisové kurty, aquapark s tobogánem,
lanové centrum, dále bobová dráha, diskotéky,
řada restaurací.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s PVC
nebo v sále s parketami v hlavní budově hotelu.

300 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)
poplatek za psa či kočku
(nutno objednat předem)

zdarma
440 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, u apartmánů mini
málně 3 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

n Vybavení: hlavní budova – recepce, restaurace,
kongresové centrum, bar, terasa, depandance
s římskými lázněmi, WiFi v celém hotelu
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ vstup do římských lázní – 1x denně na 2 hodiny
(mimo masážní vany – za poplatek)
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–6 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19752709

2

27.09. – 29.09.

2650

zdarma

4 lekce – Pilates Roller, Zdravá záda, Jemná Jóga, Automasáž

19751110

2

11.10. – 13.10.

2790

zdarma

5 lekcí – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení, 2x Nordic Walking

19750111

2

01.11. – 03.11.

2650

zdarma

4 lekce – Jóga, Over Ball, Zdravotní cvičení, Body Form

197508111

2

08.11. – 10.11.

2790

zdarma

4 lekce – Pilates, 2x Jóga, Core Training

197508112

2

08.11. – 10.11.

2650

zdarma

4 lekce – Pilates, Jogalates, Zdravá záda, Stretching

19751511

2

15.11. – 17.11.

2790

zdarma

4 lekce – Iyengar Jóga, cvičení DNS prof. Koláře

197522111

2

22.11. – 24.11.

2790

zdarma

5 lekcí – Hatha Jóga, Pilates, Jóga s relaxací, Dechová cvičení

197522112

2

22.11. – 24.11.

2650

zdarma

4 lekce – Power Jóga, Pilates

BAZÉN S MASÁŽNÍMI
TRYSKAMI V CENĚ

PÁRA
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SAUNA
V CENĚ

RESORT SV. FRANTIŠEK – HOTEL ERLEBACHOVA BOUDA
ramatická restaurace, Krkonošská hospůdka,
kongresový sál, v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do wellness – bazén, sauny, pára,
(zapůjčení županů za poplatek)
⦁ pobytovou taxu

n Strava: snídaně – bufet, další možnost stravování à la carte v restauraci v Erlebachově boudě
s terasou v hotelu. Součástí restaurace je i vinný
sklípek, částečně oddělený od restaurace. Dále
je zpravidla o víkendech otevřena Krkonošská
hospůdka v Josefově boudě, která je součástí
resortu.
n Sport a relaxace: wellness – bazén s masážními lavicemi a odděleným brouzdalištěm, bio
sauna, infra sauna, parní sauna, relaxační zóna
s lehátky a bagy určenými k relaxaci. Téměř celý
prostor bazénu je obklopen panoramatickými
okny, za kterými dýchá krkonošská příroda.
Na jižní straně je oddělená relaxační místnost
s lehátky s výhledem do údolí a také terasa.
Součástí wellness je dále privátní finská sauna
(za poplatek); nabídka masáží. Župany je možné
zapůjčit za poplatek, celé wellness je přístupné
v plavkách (kromě privátní sauny) a děti do 3 let
musí mít plenkové kalhotky. V sousedním hotelu
VZ Malý Šišák je bowling, v okolí široká nabídka
turistických tras.
Cvičební lekce probíhají v proskleném kongreso
vém sále s dřevěnou podlahou.
n Vybavení: recepce, hotelová restaurace s terasou a částečně oddělenou vinotékou, pano-

n Cena nezahrnuje:
⦁ během sezóny 2019 bude po dostavbě garáží
zpoplatněno parkování (povinně v garážích), cca
200 Kč/auto/den, platba hotově v hotelu
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
– Sever

700 Kč/den

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou 1200 Kč/den
– Jih balkon
dítě 3–12 let na 3. lůžku – Sever**

750 Kč/den

dítě 3–12 let na 3. lůžku – Jih balkon**

950 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

150 Kč/den

poplatek za psa či kočku
(nutno objednat předem, MOŽNÝ POUZE
V POKOJI Sever, bez balkónu)

330–550 Kč/
den/ podle
velikosti

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*
Sever

dospělý*
Jih balkon

ROZSAH CVIČENÍ
4 lekce – Protahovací Jemná Jóga, Ranní Hatha Vinyasa
Jóga, Jin Jóga + Jóga Nidra, Jarní Vinyasa Jóga

19280504

2

05.04. – 07.04.

3890

4520

19281104

3

11.04. – 14.04.

4990

5990

6 lekcí – Feldenkraisova metoda, Jóga
6 lekcí – Pilates kruh (Magic circle), Zdravá záda, Pevné
břicho s Thera Bandem, Jóga, Pilates Over Ball,
Fasciální Pilates

19281807

3

18.07. – 21.07.

4990

5990

19282609

3

26.09. – 29.09.

5090

6090

6 lekcí – Jemná Jóga, Pilates Rehab

19281110

2

11.10. – 13.10.

3290

3920

4 lekce – Hatha Jóga & Mindfulness meditace, Hatha Jóga &
Jóga Nidra, Pilates Workout, Pilates s pomůckami

19281810

2

18.10. – 20.10.

3290

3920

4 lekce – Pilates Roller, Jóga, Pilates

19280111

2

01.11. – 03.11.

3290

3920

4 lekce – Hatha Jóga, Ashtanga Jóga, Feldenkraisova metoda

19280811

2

08.11. – 10.11.

3290

3920

4 lekce – Jemná Jóga, Vinyasa Flow and Balance Jóga,
Jógová terapie, Vinyasa Slow Flow

19281511

2

15.11. – 17.11.
4220

4 lekce – Jemná Jóga, Zdravá záda, Vinyasa Jóga, Jógová
terapie

19282211

2

22.11. – 24.11.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje Sever s možností přistýlky (zpravidla pevné lůžko), koupelna
(sprcha) s WC, fén, TV, rádio, lednice
na vyžádání v případě dostupnosti pokoje Jih
balkon – shodné vybavení, prostornější, s balkónem a výhledem na hřebeny hor
WiFi ve všech kategoriích pokojů zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami a je shodná i pro
dospělé na 3. lůžku (resp. přistýlce)
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji na 3. lůžku
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Špindlerův Mlýn, Krkonoše

najdete na www.cklenka.cz
3590

www.cklenka.cz

19

BAZÉN
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNA
V CENĚ
PÁRA
V CENĚ

HOTEL BEDŘIŠKA WELLNESS RESORT & SPA****

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Špindlerův Mlýn, Krkonoše
n Ubytování: hlavní hotelová budova: dvoulůžkové pokoje Komfort*** s možností přistýlky
(přistýlka – rozkládací lůžko), koupelna (sprcha)
s WC, fén, TV, rádio, minibar, trezor (zdarma),
čtyřlůžkové apartmány Komfort *** – 2 průchozí dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
Depandance (cca 50 m od hlavní budovy):
dvoulůžkové pokoje Standard** s možností
přistýlky (přistýlka – rozkládací lůžko), koupelna
(většinou sprcha) s WC, fén, TV, rádio, minibar,
trezor (zdarma), čtyřlůžkové apartmány Standard** s balkónem
Studia De Luxe**** se samostatným vchodem
ze zahrady: dvoulůžkové pokoje vybavené
postelemi Hästens s možností přistýlky (přistýlka – rozkládací lůžko, není zn. Hästens), koupelna (sprcha) s WC, fén, TV, rádio, minibar, trezor
(zdarma)
WiFi ve všech kategoriích pokojů zdarma

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

SLEVY A PŘÍPLATKY

n Sport a relaxace: moderní wellness & spa
– bazén (12,5 x 5,5 x 1,4 m), whirlpool, finská
sauna, parní sauna, zážitková zóna; v zahradě
antukový tenisový kurt, dětské hřiště
s klouzačkami, prolézačkami a trampolínou,
ohniště, stolní tenis.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále
s plovoucí podlahou v depandanci hotelu Bedřiška,

na cvičení se z pokojů v hlavní budově a studií
přechází venkem.
n Vybavení: recepce, stylová hotelová restaurace s hlavní částí s barem, posezením u krbu
a salonkem s venkovním posezením v zahradě
(pro klientky CK Lenka 10% sleva z konzumace,
nevztahuje se na nabídku denních menu a polopenzi), restaurace U pečené kachničky (pouze
pro uzavřené skupiny na základě předchozí
objednávky), kongresový sál, v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ vstup do wellness – 1x denně na 2,5 hodiny –
bazén, sauna, pára, whirlpool (zapůjčení županů
a osušek za poplatek), děti mají povolen přístup
do wellness pouze do 19.00 h
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování

sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
– Komfort

880 Kč/den

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
– Standard

680 Kč/den

19880504

2

05.04. – 07.04.

3190

2770

3990

4 lekce – Pilates, Balantes, Power Jóga, Aquarobics

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
– De Luxe

1300 Kč/
den

19881104

3

11.04. – 14.04.

3980

3380

5180

6 lekcí – Pilates, Pilates Over Ball, Pilates Thera Band,
Zumba

sleva na přistýlku – dospělý – Komfort

400 Kč/den

19881204

2

12.04. – 14.04.

3190

2770

3990

sleva na přistýlku – dospělý – Standard

200 Kč/den

4 lekce – Pilates, Pilates Over Ball, Pilates Thera Band,
Zumba

19882604

2

26.04. – 28.04.

3190

2770

3990

4 lekce – Power Jóga

19881705

2

17.05. – 19.05.

3190

2770

3990

4 lekce – Pilates, Zdravá záda, Jogalates, Balanční cvičení

19882405

2

24.05. – 26.05.

3190

2770

3990

4 lekce – 3x Jóga, 1x Interval Training

19883105

2

31.05. – 02.06.

3190

2770

3990

4 lekce – Funkční trénink, Zdravotně-kondiční cvičení,
Jóga, Body Styling

19880706

2

07.06. – 09.06.

3290

2870

4090

5 lekcí – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení, 2x Nordic
Walking

19881406

2

14.06. – 16.06.

3390

2970

4190

4 lekce – Letní Hatha Vinyasa Jóga, Jin Jóga a Jóga
Nidra, Letní plynutí, protažení a relaxace +
v případě zájmu sobotní walking meditation
a procházka

19880410

2

04.10. – 06.10.

3190

2770

3990

4 lekce – 3x Jóga, 1x Interval Training

19881110

2

11.10. – 13.10.

3190

2770

3990

4 lekce – Pilates, Balantes, Power Jóga, Aquarobics

19881810

2

18.10. – 20.10.

3290

2870

4090

4 lekce – Pilates zdravá záda, Pilates Roller, Pilates Foot
Work (zdravá chodidla), Pilates Matwork

19880811

2

08.11. – 10.11.

3190

2770

3990

4 lekce – Jóga pro zdravá záda, Hatha Jóga, Jóga Nidra

19881511

2

15.11. – 17.11.

3290

2870

4090

4 lekce – Kruhový trénink, Fit Stretching, Body Balance

19882211

2

22.11. – 24.11.

3190

2770

3990

4 lekce – Pilates, Zdravá záda, Jogalates, Balanční cvičení

dítě 3–12 let na přistýlce – Standard a Komfort 700 Kč/den
dítě 3–12 let na přistýlce – De Luxe

900 Kč/den

příplatek za polopenzi – dospělý
(nutno objednat předem)

260 Kč/den

příplatek za polopenzi – dítě 3–10 let
(nutno objednat předem)

160 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku, NELZE v pokojích
De Luxe

CENA
TERMÍN

dospělý* dospělý* dospělý*
Komfort Standard De Luxe

330 Kč/den

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, u apartmánů mini
málně 3 osobami – v uvedené kategorii pokoje
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
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n Strava: snídaně – bufet, v případě polopenze
večeře – výběr z menu – polévka jednotná,
hlavní jídlo výběr z cca 16 pokrmů (speciální
nabídka dětských menu pro děti do 10 let – cca
6 dětských pokrmů) v restauraci Orange Le
Moon, polopenzi je nutné objednat předem,
nelze doplatit na místě; další možnost stravování
à la carte v restauraci v hotelu nebo v některé
z okolních restaurací. Hotelová restaurace
je vyhlášená svou kvalitní kuchyní, v letních
měsících je k dispozici zahradní restaurace
s grilem.

ROZSAH CVIČENÍ

BAZÉN
V CENĚ

FINSKÁ SAUNA
V CENĚ
BIOSAUNA
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ

WELLNESS PENZION MEDLIČKY
– houpačka, klouzačka, trampolína…, kolárna
včetně možnosti dobíjení elektrokol.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s ko
bercem nebo zimní zahradě, při příznivém počasí
na přilehlých venkovních plochách.
n Vybavení: recepce, restaurace s terasou s výhledem do klidné přírody, kongresový sál, zimní
zahrada (zpravidla otevřena pouze pro uzavřenou společnost), v celém hotelu WiFi

n Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje,
apartmány pro 4–6 osob
všechny pokoje mají koupelnu (sprcha, pouze
1 apartmán s vanou), WC, fén, TV, župany, WiFi

⦁ volný vstup do wellness – bazén, whirlpool,
finská sauna, bio sauna
⦁ zapůjčení županů
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Švábov, Vysočina

n Strava: snídaně – bufet, další možnost stravování à la carte v restauraci s terasou a grilem
n Sport a relaxace: wellness – bazén (10 x 6 x
1,53 m) s vodními atrakcemi – chrlič, vzduchovač, whirlpool, finská sauna, biosauna,
nabídka masáží, kulečník, šipky; multifunkční
hřiště s umělým trávníkem a možností nočního
osvětlení – tenis, volejbal, nohejbal…, půjčovna
sportovních potřeb – síť, tenisové rakety a míčky, badminton, ringo kroužky…, dětské hřiště
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím,
pouze na vyžádání)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
(pouze na vyžádání)

400 Kč/den

dětská postýlka (nutno objednat předem)

100 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby)
poplatek za psa či kočku (nutné objednat
přímo s objednáním zájezdu, bez předchozí
rezervace NELZE, pouze malé rasy)

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ
4 lekce – Pilates kruh (Magic Circle), Pilates zdravá záda,
Posilování

19122903

2

29.03. – 31.03.

2990

1200

19121204

2

12.04. – 14.04.

2990

1200

4 lekce – Pilates kruh (Magic Circle), Jóga, Over Ball

zdarma

19121705

2

17.05. – 19.05.

2990

1200

4 lekce – Zdravá záda, Body Styling, Over Ball, Thera Band,
protažení a relaxace

330 Kč/den

19122405

2

24.05. – 26.05.

2990

1200

4 lekce – Power Jóga, Gymstick, Hormonální Jóga,
Aquarobics, Flexi

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, u apartmánu mini
málně 3 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, i na pevném lůžku,
minimálně společně se 2 dospělými v pokoji či
apartmánu
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

19123105

2

31.05. – 02.06.

2990

1200

4 lekce – Pilates, Zdravotní cvičení, Jogalates

19120706

2

07.06. – 09.06.

2990

1200

4 lekce – Pilates kruh (Magic Circle), Foot Work
(zdravá chodidla), Over Ball, Pilates s pomůckami

19122507

3

25.07. – 28.07.

4290

1800

6 lekcí – Jemná Jóga, Dynamická Jóga, Foot Work
(zdravá chodidla), Relax Jóga

19122709

2

27.09. – 29.09.

3450

1200

5 lekcí – Jóga

19120410

2

04.10. – 06.10.

3030

1200

4 lekce – Pilates Roller, Wheel Jóga, Jóga

19121810

2

18.10. – 20.10.

19120111

2

01.11. – 03.11.

3250

1200

4 lekce – Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

SLEVY A PŘÍPLATKY

najdete na www.cklenka.cz

www.cklenka.cz
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BAZÉN
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNY
V CENĚ
PÁRA
V CENĚ

HOTEL SLADOVNA****

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Černá Hora, Morava

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna (sprcha nebo vana) s WC,
fén, TV, minibar, trezor (zdarma), na vyžádání
možný čtyřlůžkový pokoj (2 oddělené dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením),
ve všech pokojích WiFi

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Strava: snídaně – bufet, další možnost stravování à la carte v restauraci v hotelu s letní terasou

22

n Sport a relaxace: wellness (320 m2) – bazén
s protiproudem a masážními tryskami (10,7 x 4,6
x 1,3–1,6 m), whirlpool, sauny – finská, bio aroma, parní aroma a parní solná sauna, infrasauna,
Kneippův chodník, tepidarium, ledovna, tropický déšť, ochlazovací bazének, sprchy a polévací
vědro, odpočívárna; pivní lázně, zábaly, koupele
– pivní, bylinné…, nabídka masáží – relaxační,
aroma, plosky nohou, lymfatická, horkými kameny….; bowling
Cvičební lekce probíhají zpravidla v kongresovém
sále s kobercem.

n Vybavení: recepce, lobby bar, restaurace
Sladovna s dětským koutkem a letní terasou
s dětským hřištěm, stylová pivnice Šenk u Prokuristy, klub Muzejka – pivovarské muzeum pod
původními klenbami historické sladovny (pouze
pro uzavřené skupiny na základě předchozí
objednávky), kongresový sál, sloupový sál, v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně

⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ u z. č. 19270410 – 1x přednášku
na téma „Tak co mám jíst?“
⦁ volný vstup do wellness – bazén, sauny, pára,
whirlpool, Kneippův chodník (zapůjčení prostěradel a osušek zdarma)
⦁ půjčení županu, pantoflí
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

600 Kč/den

sleva na přistýlku – dospělý

150 Kč/den

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

225 Kč/den

poplatek za psa či kočku

430 Kč/den

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými v po
koji na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ
6 lekcí – Jógové plynutí, Pilates Core, Jóga – otevření srdce, Jóga
– balanční pozice, Pilates – nohy a zadek, Jóga – rotace

19272803

3

28.03. – 31.03.

4690

1490

19272305

3

23.05. – 26.05.

4690

1490

6 lekcí – Jemná Jóga, Zdravá záda, Foot Work (zdravá chodidla)

19270410

2

04.10. – 06.10.

3250

990

6 lekcí – Total Body, Jóga, Pilates, Břišní pekáč, Latino Dance,
Port de Bras

19271511

2

15.11. – 17.11.

3190

990

6 lekcí – Funkční trénink, Posilování, Fyzio Jóga, B.T.T., Port de
Bras, Saturday Night Fitter, Mix Fit, Gyro metoda

BAZÉN
V CENĚ

SAUNA
V CENĚ
ATRAKTIVNÍ DESTINACE
V CENTRU MIKULOVA
STŘEŠNÍ BAZÉN S VÝHLEDEM
NA SVATÝ KOPEČEK

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WHIRLPOOL
V CENĚ

WHIRLPOOLY S VÝHLEDEM
NA ZÁMEK MIKULOV

HOTEL GALANT****

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
v Pivovarské restauraci v hotelu nebo v okolních
restauracích
n Sport a relaxace: wellness – střešní bazén s výhledem na Svatý kopeček s vodními atrakcemi
– protiproud, vodní masáže, chromoterapie (16 x
4 x 1,6 m), 3 whirlpooly pro 5–7 osob na sluneční
terase s výhledem na zámek, saunový svět –
suchá sauna, parní sauna, infrasauna, nabídka
masáží, koupelí, zábalů a kosmetických ošetření.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s plo
voucí podlahou.
n Vybavení: recepce, kongresové sály, Pivovarská
restaurace, vinárna, vinný sklep, letní posezení,
v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ u z. č. 19501705 – 1x přednášku
na téma „Tak co mám jíst?“
⦁ volný vstup do wellness – bazén, whirlpooly,
sauny
⦁ zapůjčení županů
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje Standard
jednou osobou (pouze na vyžádání)

700 Kč/den

sleva na přistýlku v pokoji Standard – dospělý

120 Kč/den

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

poplatek za psa či kočku

zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje Standard minimálně 2 osobami, cena je
platná i pro děti 3–12 let na pevném lůžku (vždy se
slevou pro necvičící)
**dětské ceny jsou bez cvičení, společně se 2 dospělý
mi na přistýlce v pokoji Standard
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19502203

2

22.03. – 24.03.

3540

1390

4 lekce – Kruhový trénink, Fit Stretching, Body Work

19501705

2

17.05. – 19.05.

3690

1390

6 lekcí – Total Body, Harmonizační Jóga, Ladino Dance,
Pevné Břicho, Slow Body, Jogalates

19502405

2

24.05. – 26.05.

3390

1390

4 lekce – Zdravá záda, Kruhový trénink, Břišní pekáč,
Dokonalé tělo

19502609

3

26.09. – 29.09.

5290

2080

6 lekcí – Pilates – zadek a nohy, Pilates – funkční Core, Jóga –
balanční pozice, Jóga – záklony, Jóga – Freestyle

19501110

2

11.10. – 13.10.

3790

1390

4 lekce – Les Mills BODYBALANCE®, Zdravá záda, Core Training,
Mobility, Nike Training Club

19501710

3

17.10. – 20.10.

5590

2080

6 lekcí – Jemná protahovací Jóga, Podzimní Hatha vinyasové
plynutí, Restorativní Jóga, Jóga Nidra, Hatha Vinyasa
Jóga, Jin Jóga, Flow Jóga

19500111

2

01.11. – 03.11.

3590

1390

5 lekcí – Power Jóga, Jemná Jóga, Vinyasa Jóga, Flow Jóga,
Wall Jóga, balanční pozice, techniky pozic

19500811

2

08.11. – 10.11.

3690

1390

4 lekce – Pilates Over Ball, Zdravá záda, Body Forming

www.cklenka.cz

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje Standard
s možností přistýlky (rozkládací lůžko), koupelna
(sprcha), WC, TV, trezor, minibar, fén, župany, WiFi
Na vyžádání možné pokoje Deluxe – prostornější, s terasou (na vyžádání) nebo klimatizací,
minerální voda, káva a čaj v pokoji zdarma

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Mikulov, Jižní Morava
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VENKOVNÍ BAZÉN S VÝHLEDEM
NA VINOHRADY V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

ZNÁTE Z FILMU BOBULE
A SERIÁLU VINAŘI
RETRO MUSIC
CLUB
POOL
BAR

PENSION VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Zaječí, jižní Morava

n Ubytování: dvou- a třílůžkové pokoje,
apartmány pro 4 osoby – 2 ložnice se dvěma
lůžky, obývací kout, všechny pokoje mají koupelnu (sprcha, u většiny apartmánů whirlpool) s WC,
TV, lednici, WiFi
n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte v hotelové restauraci Retro Gril s letní
terasou

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

1100 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma
není
k dispozici

dětská postýlka
poplatek za psa či kočku – do 5 kg

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
všech pevných lůžek v pokoji, v apartmánu při ob
sazení 4 osobami, cena je platná i pro děti od 3 let
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

750 Kč

n Sport a relaxace: venkovní bazén s lehátky
s výhledem na vinohrady, wellness centrum
– krytý bazén s protiproudem, masážními tryskami a vodním barem, 2x finská a 2x parní aromatherapy sauna, ochlazovací bazén (děti do 3
let nemají vstup do wellness povolen); privátní
a zážitkové koupele a zábaly, solárium, masáže
– reflexní, havajské, čokoládové…, kúry – vinná,
čokoládová, anticelulitidová…; půjčovna kol,
úschovna kol.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále s ko
bercem, na cvičení se přechází venkem.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Vybavení: recepce, restaurace s letní terasou,
Retro music Club (vstupné 70 Kč, otevřeno pá,
so od 20.00 h), kongresové sály, vinárna s krbem
(pouze pro uzavřené skupiny), moravský sklípek
spojený s archivem vín, WiFi v celém areálu

24

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ u z. č. 19141204 1x přednášku
na téma „Sladký život bez cukru“
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu

ČÍSLO
ZÁJEZDU

POČET
NOCÍ

TERMÍN

CENA*

19142903

2

29.03. – 31.03.

2590

4 lekce – Pilates Roller, Pilates zdravá záda, Pilates Thera Band, Jóga

19140504

2

05.04. – 07.04.

2590

5 lekcí – Pilates Roller, Pánevní dno, Zdravá záda, Jóga Clinic,
Myofasciální autorelaxace

19141204

2

12.04. – 14.04.

2740

6 lekcí – Total Body, Slow Body, Jóga, Body Stretch, Latino Dance,
Pevné břicho

19140410

2

04.10. – 06.10.

2690

4 lekce – Pilates, Zdravotní cvičení, Stretching

19141110

2

11.10. – 13.10.

2740

4 lekce – Body Work, Body Balance, Kruhový trénink, Dynamický Stretching

19141810

2

18.10. – 20.10.

2590

4 lekce – Pilates Over Ball, Pilates Thera Band, Zdravá záda, Foot Work
(zdravá chodidla)

19140111

2

01.11. – 03.11.

2490

4 lekce – Jóga – předklony a záklony, Jóga – úklony a rotace, Body
Balance, Body Fitness

19142211

2

22.11. – 24.11.

2550

4 lekce – Power Jóga, Gymstick, Flexi, Hormonální Jóga

ROZSAH CVIČENÍ

S L E VA

HOTEL MEZI
VINNÝMI SKLEPY

ESS

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

WELLN

HOTEL KRAVÍ HORA***
Bořetice, jižní Morava

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte nebo z denní nabídky menu v hotelové
restauraci s terasou
n Sport a relaxace: hotelové wellness – parní
lázeň, finská sauna s ledovým vodopádem,
whirlpool, tepidarium, odpočívárna, masáže –
čínské, indické, rekondiční, čokoládové, medové;
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (volejbal,
tenis, malá kopaná), hřiště na pétanque, půjčovna kol a Segway vozíčků, Aquazorbing. 3 km
od hotelu v obci Němčičky koupaliště s velkým
bazénem a brouzdalištěm, 3 kuželkové dráhy
v Hustopečích (12 km), okolní terén vynikající
na cyklistiku.
Cvičební lekce probíhají dle počasí venku, v kon
gresovém sále s PVC nebo v tělocvičně se shodným
povrchem a zrcadly, na cvičení se přechází z pokojů
v Hotelu I venkem.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

n Vybavení: recepce, restaurace, vinný sklípek,
kongresový sál, školící místnost s krbem a venkovním posezením, WiFi v celém hotelu
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ u z. č. 19781810 1x přednášku
na téma „Jak nám škodí cukry“
⦁ 20% sleva na vstup do wellness (pára, sauna,
whirlpool), sleva se nevztahuje na masáže
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení jednolůžkového
pokoje (pouze na vyžádání omezený počet)

700 Kč

příplatek při obsazení vícelůžkového pokoje
jednou osobou

1600 Kč

sleva na přistýlku – dospělý

500 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

220 Kč

poplatek za psa či kočku

nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt na Hotelu I i II
při obsazení pokoje minimálně 2 osobami,
u apartmánu minimálně 4 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku
(i s 1 dospělým v pokoji) i na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.
ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19781502

2

15.02. – 17.02.

3090

990

6 lekcí – Chandra Namaskar – pozdrav Měsíci, Ranní Pranayama,
meditace a Chanting manter, OM Healing – léčení
mantrou ÓM, Yin Jóga, Surya Namaskar a ranní
protažení, Jóga Nidra a kruh sdílení

19781705

2

17.05. – 19.05.

2790

990

6 lekcí – Fyzio Jóga, Hips Tums Bums, Port de Bras, Saturday
Night Fitter, Body Tight Transformation (B.T.T.),
Ranní Jóga

19783105

2

31.05. – 02.06.

2640

990

4 lekce – Body Balance, Body Styling, Over Ball, Stretching

19780706

2

07.06. – 09.06.

2790

990

5 lekcí – Hatha Jóga, Jemná Jóga, Pilates Thera Band, Pilates,
Relaxace

19781810

2

18.10. – 20.10.

2790

990

6 lekcí – Jóga, Body Form, Total Body, Pevné břicho, Latino
Dance, Harmonizační Jóga

www.cklenka.cz

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: Hotel I – dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky (většinou pevné lůžko), 2x
apartmán – 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací
kout s rozkládací sedačkou (možno jako 1–2
přistýlky), všechny pokoje mají koupelnu (sprcha, u apartmánu vana) s WC, TV, lednici, trezor,
WiFi, některé pokoje mají přímo samostatný
vchod z venku
Hotel II – dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (rozkládací lůžko) – shodné vybavení
jako v Hotelu I, modernější, u některých pokojů
na Hotelu II i balkon.
Všechny pokoje mají klimatizaci.
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POLOPENZE
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

BAZÉN
V CENĚ
WHIRLPOOL
V CENĚ
SAUNA
V CENĚ
PÁRA A SOLNÁ
KOMORA V CENĚ
PERFEKTNÍ
SPORTOVNÍ VYŽITÍ

HOTEL S-PORT VÉSKA

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Dolany Véska, Morava

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje Standard
s možností přistýlky (rozkládací lůžko)
Na vyžádání možné pokoje Suite – prostornější,
s oddělenou částí se sedačkou možnou využít až
pro 2 děti (160 x 200 cm)
Všechny pokoje mají koupelnu (sprcha, v pokojích typu Suite vana) s WC, TV, trezor, minibar,
fén, WiFi, u většiny pokojů balkón
n Strava: polopenze – snídaně bufet, večeře
výběr cca ze 4 menu (hlavní jídlo, moučník), další
stravování možné v hotelové restauraci s terasou
n Sport a relaxace: bazén (12 x 6 x 1,3 m), whirl
pool, wellness – sauna, pára, solná komora,
odpočívárna s terasou; multifunkční hala (badminton, volejbal…), tenisová hala, fitness, venkovní tenisové kurty, bowling. Nabídka masáží.
Nedaleko hotelu je Golf resort Olomouc s 18jamkovým hřištěm a dále 9jamkovým hřištěm pro
veřejnost a cvičnými plochami.
Cvičební lekce probíhají (dle počtu účastníků)
v kongresovém sále s kobercem nebo multifunkční
sportovní hale.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Vybavení: recepce, kongresový sál, jednací
salonek, restaurace s terasou, bar u bowlingu,
Skybar s terasou a výhledem do okolní přírody
(bez obsluhy), v celém hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – polopenze
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ volný vstup do bazénu a whirlpoolu
⦁ vstup do wellness – sauna, pára, solná komora –
1x za pobyt na 90 minut
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje Standard
jednou osobou

800 Kč

sleva na přistýlku – dospělý

100 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa či kočku

330 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje Standard minimálně 2 osobami, cena je
platná i pro děti 3–12 let na pevném lůžku (vždy se
slevou pro necvičící)
**dětské ceny jsou bez cvičení, společně se 2 dospě
lými na přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

ČÍSLO
POČET
ZÁJEZDU NOCÍ
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330 Kč

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

CENA
TERMÍN

dospělý*

dítě
3–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

19162903

2

29.03. – 31.03.

3440

1990

4 lekce – 3x Jóga, 1x Interval Training

19160811

2

08.11. – 10.11.

3440

1990

4 lekce – 3x Jóga, 1x Interval Training

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

HORSKÝ HOTEL ČELADENKA****
n Ubytování: jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje
Superior, koupelna (sprcha) s WC, fén, TV, telefon, minibar, trezor, WiFi
za příplatek na vyžádání možné pokoje Comfort
– rozměrově větší, s balkónem

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek za jednolůžkový pokoj

150 Kč/den

příplatek při obsazení dvoulůžkového pokoje
jednou osobou

500 Kč/den

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte v hotelové restauraci s letní terasou

dítě do 3 let (bez nároku na služby)

n Sport a relaxace: wellness centrum Lesní
lázně – sudová sauna, infrasauna, whirlpool,
Kneippův chodník, odpočívárna, venkovní
odpočívárna s výhledem na les a říčku; masáže,
zábaly. Venkovní bazén, multifunkční hřiště,
venkovní hrací koutek a víceúčelové dětské
hřiště.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále
s kobercem.

poplatek za psa či kočku

dětská postýlka (nutno objednat předem)

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, cena je platná i pro
děti od 3 let (děti vždy se slevou pro necvičící)
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice.

zdarma
110 Kč/den
nelze

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Beskydy, Morava

n Vybavení: recepce, restaurace s terasou, lobby
bar, kongresový sál, WiFi zdarma

ČÍSLO
ZÁJEZDU

POČET
NOCÍ

TERMÍN

CENA*

19200504

2

05.04. – 07.04.

3290

6 lekcí – Slow Body, Morning Jóga, Latino Dance, Total Body, Pilates,
Jogalates

19201605

3

16.05. – 19.05.

4790

6 lekcí – Jóga – pevný střed, Jóga – balanční pozice, Jóga – záklony,
Jemná Jóga, Flow Pilates, Pilates dolní končetiny

19201209

3

12.09. – 15.09.

4790

6 lekcí – Pilates Roller, Pilates, Over Ball, Jóga

19201110

2

11.10. – 13.10.

3190

4 lekce – Zdravá záda, Kruhový trénink, Břišní pekáč, Dokonalé tělo

19200811

2

08.11. – 10.11.

ROZSAH CVIČENÍ

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na uvedený počet nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ cvičení pod vedením instruktora
⦁ u z. č. 19200504 – 1x přednášku na téma
„Tak co mám jíst?“
⦁ zapůjčení županu, pantoflí
⦁ sleva 25 % na vstup do Lesních lázní
⦁ parkování
⦁ pobytovou taxu

najdete na www.cklenka.cz

www.cklenka.cz
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SLEVA

PROGRAM
PRO DĚTI

300 KČ

do 28.0

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

AQUAPARK –
VSTUP V CENĚ

2.2019

NA BŘEHU SLAPSKÉ
PŘEHRADY
VYNIKAJÍCÍ
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ

HOTEL MĚŘÍN***

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Jablonná nad Vltavou, střední Čechy

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Strava: bez stravy, snídaně možné formou
bufetu v hotelové restauraci, obědy i večeře
možné à la carte či formou bufetu v hotelové
restauraci, v hotelové kavárně, v areálu hotelu
je také Country saloon se zahrádkou (pouze
pití, bez stravování), v letních měsících je otevřena restaurace Mořská panna s nabídkou
jednoduchých jídel (smažený sýr, hamburgery,
křidélka…), další stravování možné v okolních
restauracích a pensionech

28

⦁ program pro děti (3–12 let) v době cvičení
⦁ 2x vstup do hotelového aquaparku na 90 minut
⦁ pobytovou taxu

n Ubytování: bungalovy – pro 6 osob – předsíň,
3x dvoulůžková ložnice se samostatným vchodem z předsíně, kuchyňka s lednicí, rychlo
varnou konvicí, mikrovlnnou troubou, dvouplotýnkovým vařičem, sprchový kout, WC, pro 4
osoby – shodné jako pro 6 osob, k dispozici jsou
2 dvoulůžkové ložnice, pro 2 osoby – obývací
pokoj s malou kuchyňskou linkou s lednicí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, dvouplotýnkovým vařičem, stůl, gauč (v některých
bungalovech rozkládací), 2 pevná lůžka, sprchový kout, WC, na bungalovech jsou k dispozici
ručníky a povlečení, u všech je TV a venkovní
dřevěné posezení. Bungalovy jsou vybavené
základním nádobím na „malé vaření”. V bungalovech jsou na vyžádání možné přistýlky (rozkládací lůžko, vhodné spíše pro děti).

n Sport a relaxace: aquapark s tobogánem,
umělou řekou, vířivkou a dětským brouzdalištěm, balneocentrum – klasická a turecká sauna,
sportovní a thajské masáže, solná jeskyně,
whirlpooly, floating, sluneční louka, VacuShape;
trenažér – golf, hokej, fotbal, baseball, americký

n Cena nezahrnuje:
⦁ parkování v areálu hotelu (40 Kč/den)
SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

dítě 2–3 roky***

4250 Kč

příplatek za neobsazené lůžko – MOŽNÉ
pouze u 6lůžkového bungalovu

3000 Kč

sleva na přistýlku – dospělý i dítě 2–12 let

1200 Kč

příplatek za snídaně – dospělý

770 Kč

příplatek za snídaně – dítě 2–12 let

490 Kč

dítě do 2 let bez nároku na služby

zdarma

dětská postýlka

770 Kč

poplatek za psa či kočku (jen malé rasy, nutno
objednat předem)

770 Kč

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
všech pevných lůžek v bungalovu
**dětské ceny jsou bez cvičení, s programem pro děti

fotbal; kurty na squash, krytá hala na tenis, víceúčelová hala, venkovní tenisové antukové kurty,
beach volejbal, fitness, bowling, billiard, šipky
a půjčovna kol či loděk, dětské hřiště s pískovištěm, klouzačkou, houpačkami.
Cvičební lekce probíhají v tělocvičně v budově
hotelu, výjimečně v multifunkční sportovní hale.

***dětské ceny jsou bez cvičení, bez programu pro
děti
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze
základní ceny (pouze pro dospělé).

n Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, společenský sál, Country saloon, restaurace Mořská
panna (pouze v letních měsících), WiFi zdarma
v hotelu (nikoliv v bungalovech)
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19221307

13.07. – 20.07.

CENA
dospělý*

dítě 3–12 let**

5690

4990

ROZSAH CVIČENÍ
BOSU, Body Ball, Jóga, Over Ball, Zdravotní cvičení, Body Form,
program pro děti

SLEVA

PROGRAM
PRO DĚTI

300 KČ

3.2019

DEGUSTACE
VÍNA
GRIL
PARTY

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

do 30.0

HOTEL KRAVÍ HORA***

n Strava: snídaně – bufet, další stravování možné
à la carte nebo z denní nabídky menu v hotelové restauraci s terasou
n Sport a relaxace: hotelové wellness – parní lázeň, finská sauna s ledovým vodopádem, whirlpool, tepidarium, odpočívárna, masáže – čínské,
indické, rekondiční, čokoládové, medové; víceúčelové hřiště s umělým povrchem (volejbal,
tenis, malá kopaná), hřiště na pétanque, půjčovna kol a Segway vozíčků, Aquazorbing. 3 km
od hotelu v obci Němčičky koupaliště s velkým
bazénem a brouzdalištěm, 3 kuželkové dráhy
v Hustopečích (12 km), okolní terén vynikající
na cyklistiku.
Cvičební lekce probíhají dle počasí venku, v kon
gresovém sále s PVC nebo v tělocvičně se shod
ným povrchem a zrcadly, na cvičení se přechází
venkem.

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
⦁ program pro děti (3–12 let) v době cvičení
⦁ 1x večer s grilováním a živou hudbou
⦁ posezení ve vinném sklepě s degustací sudových vín a malým pohoštěním
⦁ pobytovou taxu
⦁ parkování

Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé).

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva pro necvičící (alespoň s jedním cvičícím)

200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
(omezený počet, pouze na vyžádání)

2400 Kč

sleva na přistýlku – dospělý

1800 Kč

sleva na přistýlku – dítě 3–12 let***

900 Kč

dítě do 3 let bez nároku na služby  

zdarma

dětská postýlka (nutno objednat předem)

770 Kč

poplatek za psa či kočku

nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt v Hotelu I i II při
obsazení všech pevných lůžek v pokoji, u apartmá
nů minimálně 4 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, na pevném lůžku,
s programem pro děti
***dětské ceny jsou bez cvičení, na přistýlce, s pro
gramem pro děti

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: Hotel I – dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky (většinou pevné lůžko), 1x
5lůžkový pokoj, 1x apartmán – 2 ložnice se
dvěma lůžky, kuchyňský kout s rozkládací sedačkou (možno jako 1–2 přistýlky), všechny pokoje
mají koupelnu (sprcha, u apartmánu vana) s WC,
TV, lednici, trezor, WiFi, některé pokoje mají
přímo samostatný vchod z venku
Hotel II – dvoulůžkové pokoje superior s možností přistýlky (rozkládací lůžko) – shodné vybavení jako v Hotelu I, modernější, u některých
pokojů na Hotelu II i balkón.
Všechny pokoje mají klimatizaci.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Bořetice, Jižní Morava

n Vybavení: recepce, restaurace, vinný sklípek,
kongresový sál – všude WiFi, školící místnost
s krbem a venkovním posezením

ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19781307
19781008

CENA

ROZSAH CVIČENÍ

dospělý*

dítě 3–12 let**

13.07. – 20.07.

7990

4990

Zdravotní cvičení, Body Ball, Over Ball, Zdravá záda, P - Class,
Thera Band, Foot Work (zdravá chodidla), Core Training, program
pro děti

10.08. – 17.08.

7990

4990

Jóga, Zdravá záda, Pilates, Foot Work (zdravá chodidla), Jemná
Jóga, Over Ball, program pro děti

www.cklenka.cz

29

SLEVA

NÁDHERNÉ
PLÁŽE

3%

do 28.0

2.2019

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

KLIDNÉ
LETOVISKO

HOTEL ARGO**+

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Karpathos, Řecko

n Poloha: řecký ostrov Karpathos se nachází v jihovýchodní části Egejského moře v souostroví
Dodekanés. Leží mezi ostrovy Rhodos a Kréta.
Ostrov je úzký, dlouhý necelých 50 km, s obvodem cca 160 km. Ostrov láká turisty hledající
klidnou dovolenou uprostřed téměř nedotčené
přírody, lákavé jsou také nádherné opuštěné
pláže (na ostrově je cca 100 pláží, z nichž některé
jsou přístupné pouze z moře). Hotel se nachází
v malém a klidném letovisku Amoopi, cca 8 km
od hlavního města Pigadia (přes den spojení
linkovým busem, zastávka 150 m od hotelu).
Nádherné jsou tu především pláže – malá, tzv.
„Mikri" se zlatavým pískem s krásnou průzračnou vodou, obklopená skalisky, dále pak velká
oblázková pláž „Votsalakia“ (nebo také „Megali“).
V letovisku je i několik taveren a marketů, nejbližší bankomat se nachází v Pigadii.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Pláž: 80 m od písčito-oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Další krásná písčitá pláž,
vhodná i ke šnorchlování, je cca 5 minut pěšky
od hotelu, slunečníky a lehátka na plážích
za poplatek (cca 6 €/den/slunečník a 2 lehátka).
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky. Všechny pokoje jsou jednoduše
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem,
WC, fénem, telefonem, rádiem, balkónem nebo
terasou s výhledem do vnitrozemí, na letovisko,
do zahrady nebo směrem na moře. Klimatizace za poplatek (cca 42 €/týden), chladnička
(v ceně), trezor na recepci za poplatek (cca 10 €/
týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Lůžkoviny a ručníky k dispozici (nikoliv plážové
osušky) ve všech pokojích.

⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné
výlohy, úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost
za škodu, doplňkové asistenční služby, pojištění
na storno pobytu), pojištění je sjednáno
u pojišťovny Allianz, a.s.
⦁ letištní, bezpečnostní a palivovou taxu
⦁ služby delegáta

n Cena nezahrnuje:
⦁ povinně – pobytová taxa – bude hrazena hotově na místě (cca 0,5 €/osoba/den)
SLEVY A PŘÍPLATKY

n Strava: snídaně – rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu
n Vybavení: menší hotelový komplex skládající
se z hlavní a 3 vedlejších budov (48 pokojů).
V hlavní budově vstupní hala s recepcí, vnitřní
bar s TV se satelitním příjmem, vnitřní restaurace s venkovní terasou s překrásným výhledem
na moře, zahrada. Snack bar (10.00–15.00 h),
který nabízí saláty, hamburgery a toasty. WiFi
v recepci zdarma. Prostor na cvičení s výhledem
na moře.
n Služby za poplatek: fakultativně – klimatizace,
trezor, lehátka a slunečníky na plážích
n Doprava: let, z Prahy na Karpathos, transfer
z letiště do hotelu cca 20 minut, letecká společ
nost Smartwings, maximální povolená hmotnost
zavazadla k odbavení 23 kg (+ 8 kg kabinové)

1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
(pouze na vyžádání)

7000 Kč

příplatek pro seniory nad 70 let

300 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena
zahrnuje komplexní cestovní pojištění)

400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými na při
stýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.
Účast necvičící dospělé osoby je možná s minimálně
1 cvičící osobou.

n Výlety: Olympos (40 €), lodní výlet (38 €),
ostrov Saria (43 €)
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – snídaně
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku),
u z. č. 19450208 a 19451608 – 10 lekcí
ČÍSLO
ZÁJEZDU

30

příplatek za cvičení

TERMÍN

CENA
dospělý*

3. osoba

ROZSAH CVIČENÍ

dítě 2–12 let**

19452806

28.06. – 05.07.

16190

15190

10990

Body Balance, Power Jóga, Foot Work (zdravá chodidla)

19450208

02.08. – 09.08.

16790

15790

10990

Jóga, Meditace

19451608

16.08. – 23.08.

16440

15440

10990

Pilates, Jóga, Zdravotní cvičení

SLEVA

PŘÍMO
U PLÁŽE

3%

2.2019

KLIDNÉ
MÍSTO
CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

do 28.0

APARTMÁNY AMMOS BEACH***

n Cena nezahrnuje:
⦁ povinně – pobytová taxa – bude hrazena hotově na místě (cca 0,5 €/osoba/den)
n Poloha: Řecký ostrov Karpathos se nachází
v jihovýchodní části Egejského moře v souostroví Dodekanés. Leží mezi ostrovy Rhodos
a Kréta. Ostrov je úzký, dlouhý necelých 50 km,
s obvodem cca 160 km, láká turisty hledající
klidnou dovolenou uprostřed téměř nedotčené
přírody, nádherné jsou také opuštěné pláže
(na ostrově je cca 100 pláží, z nichž některé jsou
přístupné pouze z moře). Apartmánový dům se
nachází na okraji hlavního města Pigadia, cca
1 800 m od centra s řadou taveren, restaurací,
obchůdků…
n Pláž: přímo u písečné pláže s oblázky, slunečníky a lehátka zdarma u apartmánového domu.
V rámci menšího občerstvení je možné využít
zdarma lehátka u taverny vzdálené 100 m
od apartmánového domu.
n Ubytování: studia – jedna místnost se dvěma
pevnými lůžky (většinou dvoulůžko) a rozkládacím gaučem, apartmány – dvě místnosti
– ložnice se dvěma pevnými lůžky (resp. dvoulůžkem) a obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro dvě osoby. Všechna
studia a apartmány mají vybavený kuchyňský
kout – lednice s mrazákem, varná konvice, nádobí na „malé vaření”; sprcha, WC, fén, TV, WiFi,
trezor zdarma, klimatizace za poplatek (11 €/
den) balkon nebo terasa s výhledem na moře,
dětská postýlka na vyžádání zdarma. Lůžkoviny
a ručníky k dispozici (nikoliv plážové osušky)
ve všech pokojích.
n Strava: bez stravy, možnost dokoupení polopenze formou bufetu (k večeři 1 nápoj – víno/
voda) v sousedním hotelu Venezia

n Vybavení: velice hezký apartmánový dům
na písečné pláži s oblázky, cca 1 800 m od centra
města Pigadia. K dispozici jsou v zahradě lehátka
se slunečníky, dětské hřiště. Naši klienti mohou
využít bazén v nedalekém hotelu. První taverny
cca 100 m, obchody cca 600 m. Všechna studia
i apartmány jsou s výhledem na moře. Prostor
na cvičení s výhledem na moře.
n Služby za poplatek: fakultativně – klimatizace,
polopenze, lehátka a slunečníky na plážích
n Doprava: let, z Prahy na Karpathos, transfer
z letiště do hotelu cca 20 minut, letecká společ
nost Smartwings, maximální povolená hmotnost
zavazadla k odbavení 23 kg (+ 8 kg kabinové)
n Výlety: Olympos (40 €), lodní výlet (38 €), ostrov
Saria (43 €)
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – bez stravy, možnost dokoupení
polopenze formou bufetu
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)

SLEVY A PŘÍPLATKY
příplatek za cvičení

1200 Kč

příplatek za ubytování v apartmánu (pouze
dospělá osoba na pevném lůžku i na přistýlce)

1000 Kč

příplatek při obsazení studia jednou osobou –
pouze na vyžádání (u apartmánu nelze)

4500 Kč

příplatek pro seniory nad 70 let

300 Kč

příplatek za polopenzi – dospělý

3990 Kč

příplatek za polopenzi – dítě 2–12 let

1990 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena
zahrnuje komplexní cestovní pojištění)

400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
studia minimálně 2 osobami (bez cvičení)
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 1. přistýlce
***dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 2. přistýlce (možné pouze v apartmánu)
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.
Účast necvičící dospělé osoby je možná s minimálně
1 cvičící osobou.

CENA

ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19241406
19242806

ROZSAH CVIČENÍ

dospělý*

3. osoba

1. dítě
2–12 let**

2. dítě
2–12 let***

14.06. – 21.06.

13690

12690

7990

9490

Asthanga Jóga, Feldenkraisova metoda

28.06. – 05.07.

14490

13490

7990

9990

Jóga, Pilates, Over Ball, Zdravá záda, Foot
Work (zdravá chodidla), Thera Band

19240507

05.07. – 12.07.

14490

13490

7990

9990

Jóga, Pilates, Over Ball, Zdravá záda, Foot
Work (zdravá chodidla), Body Workout

18241207

12.07. – 19.07.

14490

13490

7990

9990

Power Jóga, Slow Power Jóga, Vinyasa Jóga

18240208

02.08. – 09.08.

14490

13490

7990

9990

Body Styling, Jóga, Zdravotní cvičení, Over
Ball, Stretching, Foot Work (zdravá chodidla)

www.cklenka.cz

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.
⦁ letištní, bezpečnostní a palivovou taxu
⦁ služby delegáta

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Karpathos, Řecko
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SLEVA

POLOPENZE VČETNĚ
NÁPOJŮ V CENĚ

3%

do 28.0

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA V CENĚ

2.2019

PLÁŽOVÉ
OSUŠKY V CENĚ
PŘÍMO
U PLÁŽE

HOTEL LONG BEACH***

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Severní Kypr, Turecko

výhledem na moře, barem; WiFi na recepci zdarma, bar u bazénu, malý dětský koutek, u hotelu
kratší běžecká stezka podél moře, u níž jsou
i dětské atrakce a venkovní posilovna

n Poloha: Kypr je třetím největším ostrovem
ve Středozemním moři. Na severu leží Severo
kyperská turecká republika. Tento kousek světa
vás okouzlí svou přírodou, historií, členitým
pobřežím lemovaným maličkými plážemi.
Hotel se nachází v blízkosti města Iskele, cca
12 km od Famagusty, kam se lze dopravit místními busy (dolmuši), cena cca 6 TL/1 cesta. V okolí
hotelu je minimarket, rychlé občerstvení, pár
restaurací, nejbližší bankomat cca 3 km v Iskele.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Pláž: přímo na krásné dlouhé písečné pláži
s pozvolným vstupem do vody (místy jsou v moři
kameny, pro citlivější klienty doporučujeme boty
do vody), na hotelové části lehátka a slunečníky
zdarma, plážové osušky zdarma
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek (přistýlky většinou rozkládací sedačka, maximální obsazenost 2 dospělí + 2 děti),
koupelna (sprcha) s WC, fén (zdarma k zapůjčení
v recepci), telefon, TV, minibar (konzumace
za poplatek), venkovní posezení, klimatizace
(zdarma), trezor (zdarma na recepci), na elektrospotřebiče je nutné mít vlastní adaptér (anglického typu). Pokoje ve vilkách s výhledem
na moře za příplatek na vyžádání.
n Strava: polopenze nebo plná penze – bufet
včetně NÁPOJŮ – u večeře, v případě dokoupení plné penze i u oběda dva nápoje v ceně (víno
nebo pivo, nealkoholický nápoj místní výroby),
voda během jídla
n Vybavení: menší hotelový komplex je postaven
kolem bazénu s dětskou částí, přímo na pláži,
a je tvořen přízemními vilkami, centrální budovou s recepcí, restaurací s terasou s nádherným
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n Doprava: let, z Prahy do Nicosie (letiště Ercan),
vzhledem k mezinárodnímu statutu Severokyperské turecké republiky bude u všech letů
mezipřistání v Turecku na cca 40 minut, transfer
z letiště cca 40 minut, letecká společnost Tail
wind, maximální povolená hmotnost zavazadla
k odbavení 20 kg
Na Severní Kypr je možné cestovat pouze
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).

pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou
taxu
⦁ služby delegáta
SLEVY A PŘÍPLATKY
příplatek za cvičení

1200 Kč

příplatek za plnou penzi včetně nápojů (dospělý
a dítě na 2. přistýlce; dítě na 1. přistýlce bez
příplatku, pokud má plnou penzi i dospělý
společně ubytovaný v pokoji)

1300 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
(nelze v pokoji s výhledem na moře)

4100 Kč

příplatek pro seniory nad 70 let

300 Kč

n Výlety: Kyrenia tour (50 €), Nicosia tour (35 €),
Famagusta tour (50 €), lodní výlet (35 €), polo
ostrov Karpaz (50 €)

příplatek za pokoj s výhledem na moře (pouze
pro dospělé)
dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena
zahrnuje komplexní cestovní pojištění)

400 Kč

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – polopenze včetně NÁPOJŮ, plná
penze za příplatek
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití bazénu, lehátek a slunečníků u bazénu
i na hotelové pláži
⦁ plážové osušky
⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

1000 Kč/
osoba

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 1. přistýlce
***dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 2. přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze
základní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku
za cvičení. Účast necvičící dospělé osoby je možná
s minimálně 1 cvičící osobou.

CENA

ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19262206

22.06. – 29.06.

16590

15590

6990

8190

10990

Jóga, Zdravotní cvičení, Body Styling,
P - Class

19262906

29.06. – 06.07.

16990

15990

7190

9190

11990

P - Class, Body Styling, Jóga, Aquarobics

19260308

03.08. – 10.08.

16990

15990

7190

9190

11990

Flow Jóga, Hatha Jóga, Jógová terapie

19261008

10.08. – 17.08.

16990

15990

7190

9190

11990

Zdravá záda, Balanční cvičení, Over Ball,
Thera Band, Protažení a relaxace

19262408

24.08. – 31.08.

16990

15990

7190

9190

11990

Jogalates, Joga Flow, Pilates Rehab, Over
Ball, Pilates Spiral, Aquarobics, Total Body
Rubber, Tabata

19261409

14.09. – 21.09.

15890

14890

6990

8190

10990

Body Balance, Power Jóga, Foot Work
(zdravá chodidla)

19262109

21.09. – 28.09.

15890

14890

6990

8190

10990

Pilates, Over Ball, Pilates – Flex-Band,
Stretching, Aquarobics, Zdravotní cvičení,
Foot Work (zdravá chodidla)

dospělý* 3. osoba

1. dítě
2. dítě
2. dítě
2–12 let** 2–6 let** 6–12 let**

ROZSAH CVIČENÍ

SLEVA

ULTRA ALL INCLUSIVE
24 HODIN DENNĚ V CENĚ

3%

do 28.0

2.2019

PLÁŽOVÉ OSUŠKY
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA V CENĚ

VONRESORT GOLDEN COAST*****

n Poloha: Turecká riviéra/Side – luxusní hotelový
komplex se nachází v krásné zahradě přímo
u široké písečné pláže s pozvolným vstupem
do moře. Hotel sousedí s resortem Golden
Beach, ve kterém se nachází společný velký
aquapark. Hotel svými kvalitními službami a vybavením uspokojí i velmi náročnou klientelu.
Vzdálenost od centra města Side, kam se dostanete místní dopravou, je cca 12 km. Letiště je
vzdáleno cca 55 km.
n Pláž: krásná široká písečná pláž s pozvolným
stupem do moře přímo u hotelu disponuje
vlastním molem s lehátky, slunečníky a barem.
Lehátka, slunečníky, matrace a osušky zdarma.
Možnost pronajmutí privátních pavilónů (baldachýnů) na mole od 50 €/den (rezervace a přesná
cena u hotelového personálu).
n Ubytování: standardní dvoulůžkové pokoje
s možností až 2 přistýlek (v případě pokoje se 2
přistýlkami zpravidla 2 pevná lůžka a palanda),
klimatizace (zdarma), TV/SAT, WiFi (zdarma),
minibar, koupelna s WC (většinou vana), fén,
trezor (zdarma), balkón. Na vyžádání pokoje
s výhledem na moře nebo rodinný pokoj se 2
oddělenými ložnicemi, cena na vyžádání.
n Strava: Ultra All inclusive – snídaně, pozdní
snídaně, obědy a večeře
All inclusive zahrnuje: snídaně, pozdní snídaně,
obědy a večeře formou bohatého bufetu, dětský
bufet, dietní kout. Během dne občerstvení, snacky, turecké palačinky, zmrzlina, odpolední káva/
čaj a zákusky, půlnoční polévka, neomezené
množství alkoholických a nealkoholických ná-

n Vybavení: vstupní hala s recepcí, WiFi (zdarma),
4 à la carte restaurace (za poplatek – turecká, italská, steak house, rybí; rezervace nutná), 6 barů,
snack bar, patisserie, kavárna, obchodní arkáda,
diskotéka, bazén, vnitřní bazén, dětský bazén,
sauna, turecké lázně (masáže za poplatek), venkovní fitness, vnitřní fitness, aquapark (v části
Golden Beach), dětské hřiště, miniklub. Poutavé
večerní a animační programy pro děti i dospělé,
šipky, volejbal (na pláži), stolní tenis, kulečník,
game room, půjčovna kol.
n Služby za poplatek: fakultativně – masáže
a beauty procedury, vodní sporty na pláži,
bowling, kulečník, dovozové a energetické
nápoje, čerstvé ovocné šťávy.
n Doprava: let, z Prahy do Antalye, transfer z letiště do hotelu cca 50 minut,
Do Turecka je možné cestovat pouze s platným cestovním pasem (platí i pro děti).
n Výlety: Pamukkale – Bavlníkový hrad (62 €),
Lodní výlet Manavgat a městečko Side (42 €),
Manavgat nákupy a trh v Side (19 €), Alanya
hrad, plavba po zátokách a Dimcay (45 €), Alanya
nákupy (19 €), Perge – Aspendos – Kuršunlu
(59 €), Rafting (32 €), Hamam (25 €), Jeep Safari
(34 €), Greeen Kanyon (59 €), Aquapark – Delfinárium (54 €)

⦁ volný vstup do hotelového aquaparku
⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou
taxu
⦁ služby delegáta
SLEVY A PŘÍPLATKY
příplatek za cvičení

1800 Kč

příplatek při obsazení pokoje 1 osobou

3990 Kč

příplatek pro seniory nad 70 let

300 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena
zahrnuje komplexní cestovní pojištění)

400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 1. přistýlce
***dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 2. přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.
Účast necvičící dospělé osoby je možná s minimálně
1 cvičící osobou.

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – plná penze Ultra All inclusive
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 3x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití bazénu, lehátek a slunečníků u bazénů
i na pláži
⦁ plážové osušky

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

pojů místní výroby a některých importovaných
nápojů, lze čerpat 24 hodin denně.

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Side, Turecká riviéra

CENA

ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19010406

04.06. – 11.06.

dospělý*

3. osoba

1. dítě
2–13 let**

2. dítě
2–13 let***

18990

17990

7190

13990

ROZSAH CVIČENÍ
Pilates, Funkční posilování, Body Balance,
Stretching, Foot Work (zdravá chodidla)

www.cklenka.cz
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SLEVA

ALL INCLUSIVE
V CENĚ

3%

do 28.0

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA V CENĚ

2.2019

PROMENÁDA
PODÉL MOŘE

HOTEL NERTON****

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Side, Turecko, Turecká riviéra

n Poloha: Turecká riviéra/Side – elegantní
klidný hotel, který leží přímo na písečné pláži
a promenádě, po které se dá podél moře dojít
do historického centra města Side (cca 800 m),
kde se nachází ruiny antického města a mnoho
obchodů. Vzdálenost od letiště cca 65 km.
n Pláž: písečná pláž oceněná modrou vlajkou
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma,
osušky za poplatek

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, koupelna s WC (vana), fén, klimatizace
(zdarma), TV/SAT, minibar, trezor (za poplatek),
balkón, WiFi v pokojích za poplatek
n Strava: All inclusive – snídaně, obědy a večeře
formou bufetu
All inclusive zahrnuje: snídaně, pozdní snídaně,
obědy a večeře, během dne lehké občerstvení,
odpolední káva/čaj a pečivo. Rozlévané
alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby (10.00–24.00 h).
n Vybavení: vstupní hala s recepcí, restaurace,
lobby bar, bar u bazénu, WiFi na recepci
a u bazénu zdarma, bazén s oddělenou dětskou
částí, zahrada, amfiteátr, stolní tenis, fitness,
plážový volejbal, turecké lázně, minimarket,
večerní programy pro děti i dospělé
n Služby za poplatek: fakultativně – masáže
a beauty procedury, vodní sporty na pláži,
dovozové a energetické nápoje, čerstvé ovocné
šťávy
n Doprava: let, z Prahy do Antalye, transfer
z letiště do hotelu cca 60 minut, letecká

34

společnost Corendon, maximální povolená
hmotnost zavazadla k odbavení 20 kg
Do Turecka je možné cestovat pouze
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).

SLEVY A PŘÍPLATKY

19773105
19770706

4600 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby,
cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění)
dětská postýlka (nutno objednat předem)

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – plná penze All inclusive
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití bazénu, lehátek a slunečníků u bazénů
i na pláži
⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno
pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou
taxu
⦁ služby delegáta
TERMÍN

1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje 1 osobou
příplatek pro seniory nad 70 let

n Výlety: Lodní výlet Manavgat a městečko
Side (42 €), Manavgat nákupy a trh v Side (19
€), Alanya hrad, plavba po zátokách a Dimcay
(45 €), Alanya nákupy (19 €), Perge – Aspendos
– Kuršunlu (59 €), Rafting (32 €), Hamam
(25 €), Jeep Safari (34 €), Greeen Kanyon (59 €),
Aquapark – Delfinárium (54 €), Pamukkale –
Bavlníkový hrad (62 €)

ČÍSLO
ZÁJEZDU

příplatek za cvičení

300 Kč
400 Kč
zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 1. přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.
Účast necvičící dospělé osoby je možná s minimálně
1 cvičící osobou.

CENA

ROZSAH CVIČENÍ

dospělý*

3. osoba

dítě 2–12 let**

31.05. – 07.06.

18490

17490

7990

Jemná Jóga, Zdravá záda, Foot Work (zdravá chodidla)

07.06. – 14.06.

19490

18490

7990

Pilates, Jóga, Zdravá záda, Port de Bras, Jógalates

SLEVA

ULTRA ALL INCLUSIVE
V CENĚ

3%

2.2019

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA V CENĚ
PLÁŽOVÉ OSUŠKY
V CENĚ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

do 28.0

HOTEL SENTIDO NUMA BAY*****
Alanya, Turecko, Turecká riviéra

NOVINKA

n Pláž: vlastní písečná pláž přímo u hotelu, nacházející se v malebném zálivu. Lehátka, slunečníky
a plážové osušky zdarma. Plážový bar v ceně All
inclusive.
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
až dvou přistýlek, koupelna s WC se sprchou,
fén, klimatizace, TV/SAT, minibar (zdarma denně
doplňována voda), rychlovarná konvice s kávou
a čajem (zdarma), WiFi (zdarma), trezor (zdarma).
Možnost ubytování v rodinných pokojích až
pro 4 osoby (cena a dostupnost na vyžádání).
n Strava: Ultra All inclusive – snídaně, pozdní
snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
All inclusive zahrnuje: snídaně, pozdní snídaně,
obědy a večeře, během dne občerstvení, snacky, zmrzlina, sladké pečivo, palačinky, wafle,
sandwich, čerstvé ovoce a půlnoční snacky. Neomezené množství rozlévaných nealkoholických
a alkoholických nápojů místní výroby a vybraných importovaných nápojů 24 hodin denně.

n Vybavení: elegantně zařízená vstupní hala s recepcí a posezením, lobby bar s 24hodinovým All
inclusive servisem, hlavní restaurace s venkovní
terasou, 3 bary, 3 à la carte restaurace (asijská,
barbeque a rybí – za poplatek), diskotéka,
cukrárna (24 hodin), venkovní bazén, relaxační
bazén (přístupný od 16 let), dětský bazén se skluzavkami, aquapark se 4 tobogány, vnitřní bazén,
beauty centrum a kadeřnictví (za poplatek),
sauna, turecké lázně (za poplatek), SPA centrum,
masáže a peeling (za poplatek), miniklub, amfiteátr, minimarket, fitness centrum, WiFi připojení
v celém objektu (zdarma)
n Služby za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže, vířivka, salon krásy, kadeřník, menší nákupní
třída v hotelu, miniklub, vodní sporty na pláži
n Doprava: let, z Prahy do Antalye, transfer
z letiště do hotelu cca 1 hod 40 minut, letecká
společnost Corendon, maximální povolená
hmotnost zavazadla k odbavení 20 kg
Do Turecka je možné cestovat pouze
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).
n Výlety: Lodní výlet Manavgat a městečko Side
(42 €), Manavgat nákupy a trh v Side (19 €),
Alanya hrad, plavba po zátokách a Dimcay
(45 €), Alanya nákupy (19 €), Perge – Aspendos
– Kuršunlu (59 €), Rafting (32 €), Hamam
(25 €), Jeep Safari (34 €), Greeen Kanyon (59 €),

SLEVY A PŘÍPLATKY
příplatek za cvičení

1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou

3700 Kč

dítě 0–2 roky (bez nároku na služby, cena
zahrnuje komplexní cestovní pojištění)

400 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 1. přistýlce
***dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na 2. přistýlce
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé) bez příplatku za cvičení.
Účast necvičí dospělé osoby je možná s minimálně 1
cvičící osobou.

CENA

ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19292405

24.05. – 31.05.

16790

15790

7590

7590

11590

Pilates Matwork, Pilates s pomůckami

19291806

18.06. – 25.06.

18490

17490

7590

7590

12590

Zdravotní cvičení, Foot Work (zdravá
chodidla), Over Ball, P - Class, Thera Band,
Body Styling, Funkční trénink, Hluboký
stabilizační systém

dospělý* 3. osoba

1. dítě
2. dítě
2. dítě
2–13 let** 2–6 let** 6–13 let**

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Poloha: Turecká riviéra – oblíbená prázdninová
destinace dostupná během 3 hodin letu.
Hotely v této destinaci jsou vhodné především
pro klienty, kteří dávají přednost dovolené
v samotném areálu hotelu.
Dopřejte si dovolenou na pobřeží Středo
zemního moře, pověstném dlouhými plážemi
a průzračným azurovým mořem. Můžete se
také těšit na několik staletí stará města. Užijte si
orientální luxus, relaxaci na pláži nebo proslulé
turecké lázně – hamam.
Hotel se nachází v letovisku Avsallar, 20 km
od města Alanya. Do centra Alanye se lze
dopravit kyvadlovou dopravou, která jezdí
v krátkých časových intervalech (5–10 min).

n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – plná penze Ultra All inclusive
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénů
i na pláži
⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou
taxu
⦁ služby delegáta

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Aquapark – Delfinárium (54 €), Pamukkale –
Bavlníkový hrad (62 €)

ROZSAH CVIČENÍ

www.cklenka.cz

35

SLEVA

TERMÁLNÍ BAZÉNY
U HOTELU

3%

do 28.0

2.2019

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

VYHLEDÁVANÝ
TERMÁLNÍ OSTROV

HOTEL PARK VICTORIA***

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

Ischia, Itálie

n Poloha: Forio – městečko na západním pobřeží
termálního ostrova Ischia, nejvíce vyhledávaná
oblast ostrova především díky termálnímu
parku Poseidonovy zahrady a písečným plážím
(San Francesco, Citara, Chiaia). Hotel se nachází
v klidné oblasti v citrusových sadech nedaleko
historického centra Foria (cca 8 minut pěšky),
Poseidonových zahrad, pláží Citara a Cava
dell´Isola.

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Cena nezahrnuje:
⦁ povinně – pobytová taxa – bude hrazena hotově
na místě (cca 2 €/den)
SLEVY A PŘÍPLATKY
příplatek za cvičení

n Ubytování: jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje
(3. lůžko pevné), na vyžádání čtyřlůžkové
pokoje (většinou 2 lůžka a palanda), koupelna
(sprcha) s WC, TV, u některých pokojů balkón
(za poplatek, jednolůžkové pokoje vždy
bez balkónu), centrální klimatizace zdarma
(v provozu 13.00–24.00 h), fén zdarma
k zapůjčení na recepci

n Vybavení: hotel se skládá ze 2 budov a několika
dependencí; recepce, hotelová restaurace, bar,
TV místnost (ČT 24), WiFi na recepci a u baru
u bazénu zdarma, venkovní termální bazén
30 °C, terasa s lehátky a slunečníky, vnitřní
termální bazén 36 °C, lázeňské procedury
za poplatek ve smluvních zařízeních (doprava
zdarma), trezor na recepci (7 €/týden)
n Služby za poplatek: fakultativně – pokoj
s balkónem, trezor, vstupy do termálních parků,
lehátka a slunečníky na plážích
n Doprava: let/bus/vlastní
let, z Prahy do Neapole, dále transfer cca 30
minut do Pozzuoli, odtud trajektem 1 hodinu
na ostrov, letecká společnost Smartwings,
maximální povolená hmotnost zavazadla
k odbavení 23 kg (+ 8 kg kabinové)
bus, předpokládané odjezdy z ČR v pátek
v ranních hodinách, návraty do ČR v neděli
v odpoledních hodinách, odjezdy z Prahy,

1200 Kč

příplatek při obsazení pokoje jednou osobou
(na vyžádání)

n Pláž: Cava dell´Isola 15 minut pěšky, písečná pláž
Citara cca 25 minut pěšky, slunečníky a lehátka
na plážích za poplatek

n Strava: polopenze – snídaně bufet, večeře
salátový bufet, předkrm a hlavní jídlo výběr
z menu, dezert jednotný

36

pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.
⦁ služby delegáta

příplatek za pokoj s balkónem

Příbrami, Písku, Českých Budějovic, Kaplice,
ostatní místa na vyžádání s příplatkem
vlastní – při vlastní dopravě je nutné zajistit si
trajekty z Pozzuoli na ostrov Capri a transfer
k hotelu
n Výlety: půldenní autobusový zájezd po ostrově
(20 €), celodenní výlet na Capri (75 €), celodenní
výlet na Vesuv a do Pompejí (55 €)
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – polopenze
⦁ v případě uhrazení letecké dopravy let z Prahy,
trajektové lístky, transfer k hotelu, letištní,
bezpečnostní, palivovou taxu, ceny letenek se
mohou po vyprodání zásob navýšit, letenky jsou
nakupovány na jméno a podléhají 100% stornu
⦁ v případě uhrazení autobusové dopravy dopravu
busem, trajektové lístky, transfer k hotelu
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití termálních bazénů u hotelu a lehátek
a slunečníků u bazénu
⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno
ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19970806

08.06. – 15.06.

19971506

15.06. – 22.06.

1690 Kč
1190 Kč/
osoba

doprava letadlem (ceny letenek jsou platné
do vyčerpání zásob)

8990 Kč

doprava busem

3890 Kč

příplatek pro seniory nad 70 let

300 Kč

dítě 0–2 roky letecky (bez nároku na služby,
cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění)

450 Kč

dítě 0–2 roky busem (bez nároku na lůžko a stravu, cena zahrnuje komplexní cestovní pojištění)
dítě 0–2 roky vlastní dopravou (bez nároku
na služby, cena zahrnuje komplexní cestovní
pojištění)

4080 Kč
190 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem,
platí se na místě)
poplatek za psa či kočku

35 €
nelze

*uvedené ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení
pokoje minimálně 2 osobami, nezahrnují dopravu
na zájezd, příplatek závisí na zvoleném druhu
dopravy
**dětské ceny jsou bez cvičení, se 2 dospělými
na přistýlce
***termíny jsou při letecké a vlastní dopravě, při
dopravě busem jsou termíny pátek – neděle
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé, bez dopravy) bez příplat
ku za cvičení. Účast necvičící dospělé osoby je možná
s minimálně 1 cvičící osobou.

CENA

ROZSAH CVIČENÍ

dospělý*

3. osoba

dítě 2–12 let**

8690

7490

5490

Jóga, Jógová terapie, Pilates variace, Mindfulness

5490

Jemná Jóga, Power Jóga, Jóga – rotace, Jóga – balanční
pozice, Pilates Core, Flow Pilates, Pilates – dolní končetiny, Pilates – otevření hrudníku

8690

7490

SLEVA

SAUNA
V CENĚ

3%

2.2019

NA BŘEHU
JEZERA
VLASTNÍ
MALÁ PLÁŽ

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

do 28.0

JUFA HOTEL GRUNDLSEE***
Rakousko

NOVINKA
n Cena nezahrnuje:
⦁ povinně – pobytovou taxu – bude hrazena
hotově na místě, cca 2,5 €/den/osoby nad 15 let
n Doprava: vlastní – autem
SLEVY A PŘÍPLATKY

n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (rozkládací lůžko) v původní budově,
koupelna (sprcha) s WC, fén (zdarma), TV, trezor
(zdarma), WiFi. Většina pokojů bez balkónu, pokoje s balkónem jsou pouze u přízemních pokojů a jsou určené přednostně pro klienty se psy.
Na vyžádání za příplatek dle dostupnosti pokoje
v novější přístavbě:
třílůžkové – 2 pevná lůžka a pohovka, čtyřlůžkové – jsou buď 2 lůžka dole a 2 na galerii nebo
se 2 ložnicemi, jedna z nich s palandou
Všechny pokoje v nové části jsou modernější,
prostornější, mají balkón.
n Strava: polopenze – snídaně a večeře bufet,
k večeři je vždy výběr ze dvou polévek, tří tep-

1200 Kč
1800 Kč

příplatek při obsazení pokoje 1 osobou

2090 Kč

příplatek za pokoj v „nové části“ hotelu (pouze
2100 Kč/
na vyžádání, nelze při obsazení pokoje 1 osobou)
osoba

lých jídel, vždy jedno jídlo vegetariánské. Večeři
doplňuje výběr ze zeleninových salátů a sladkých dezertů.
n Sport a relaxace: sauna, úschovna kol, půjčovna kol, lodí, stolní tenis, venkovní travnaté hřiště,
ohniště, dětské prolézačky, pískoviště.
Cvičební lekce probíhají v kongresovém sále
s plovoucí podlahou, při příznivém počasí na trav
natém hřišti
n Vybavení: recepce s barem a možností posezení
i večer po ukončení obsluhy…, restaurace, krytá
i otevřená terasa, herna, dětský koutek, v celém
hotelu WiFi
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – polopenze
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ volný vstup do hotelové sauny (v otvírací době)
⦁ využití venkovního hřiště
⦁ slevová karta SalzkammergutCard (obsahuje
slevy na různé místní atrakce, je v ceně při pobytu na 3 a více nocí)
⦁ parkování u hotelu
⦁ komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy,
úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,
doplňkové asistenční služby, pojištění na storno
ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19313006

30.06. – 07.07.

příplatek pro seniory nad 70 let

300 Kč

dětská postýlka (nutno objednat předem)

zdarma

poplatek za psa (nutno objednat předem,
zvířata musí mít platný očkovací průkaz a pas;
bez těchto dokladů zvířata nebudou ubytována)

1990 Kč

*uvedené ceny ceny jsou za osobu a pobyt při obsazení pokoje minimálně 2 osobami (bez cvičení)
**dětské ceny jsou bez cvičení, bez nároku na lůžko, cena zahrnuje polopenzi a pojištění
***dětské ceny jsou bez cvičení, i s jedním dospělým v pokoji
Pro uplatnění dětských cen nesmí dítě v průběhu
zájezdu dosáhnout horní uvedené věkové hranice,
slevy za včasnou platbu jsou poskytovány ze základ
ní ceny (pouze pro dospělé, bez dopravy) bez příplat
ku za cvičení. Účast necvičící dospělé osoby je možná
s minimálně 1 cvičící osobou.

CENA
dospělý*

dítě 0–4 let**

dítě 4–16 let**

15590

990

7890

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Poloha: hotel s pohořím Totes Gebirge v pozadí
se nachází přímo na břehu malebného jezera
Grundlsee ve štýrské části regionu Salzkammergut (Solná komora). Grundlsee je označováno
též jako „štýrské moře“, je největším přírodním
jezerem v celém Štýrsku.

příplatek za cvičení
sleva na přistýlku – dospělý

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

pobytu), pojištění je sjednáno u pojišťovny
Allianz, a.s.

ROZSAH CVIČENÍ
Pilates, Jóga

www.cklenka.cz
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CENA

ALL INCLUSIVE
V CENĚ

od

24 990
Kč

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA V CENĚ
PLÁŽOVÉ SUŠKY
V CENĚ
PŘÍMO NA DLOUHÉ
PÍSEČNÉ PLÁŽI

ROYALS HORIZONS BOA VISTA****

Boa Vista, Kapverdské ostrovy

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

NOVINKA

38

n Poloha: Kapverdské souostroví (česky ostrovy
Zeleného mysu) je soubor 10 ostrovů v rovníkovém Atlantiku. Nejbližší pevninou je pobřeží
Senegalu, vzdálené 500 km. Poloha jižnější než
například Dominikánská republika či Jamajka
zaručuje teplé a stálé počasí. Boa Vista, nejvýchodnější ostrov Kapverdského souostroví, je
známý pro své nekonečné pláže. 18 km dlouhá
pláž Santa Monika Beach je vyhlášená jako jedna
z nejkrásnějších pláží světa. Ostrov Boa Vista
je ideální dovolenou pro ty klienty, kteří touží
po dovolené v klidném, civilizací málo dotčeném prostředí (i když plány na zastavění celého
jihozápadního pobřeží hotelovými komplexy již
existují).
Hotel je vyhledáván především díky kvalitním
službám, vynikající gastronomii, klidové zóně
u bazénu i na pláži. Nabízí ubytování v nízkých
budovách obklopených zahradou.
n Pláž: přímo u krásné a široké písečné pláže
Praia de Chaves, lehátka a slunečníky u bazénu
i na pláži zdarma, plážové osušky zdarma (kauce
10 €)
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek (přistýlka většinou rozkládací sedačka,
maximální obsazenost 2 dospělí + 2 děti nebo
3 dospělí), koupelna (sprcha) s WC, telefon, TV,
malá lednice, klimatizace, trezor (cca 2 €/den),
balkón nebo teráska
na vyžádání za příplatek suite s výhledem
na moře (přistýlka rozkládací sedačka v obývací
části)

n Strava: All inclusive – snídaně, obědy a večeře
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, během dne občerstvení. Neomezené množství alkoholických a nealkoholických
nápojů místní výroby (10.00–24.00 h).
n Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní
restaurace, restaurace s obsluhou, bar
s nádherným výhledem na moře a západy
slunce, bar na pláži, disco bar, 2 bazény –
1 s vířivkou a dětskou částí, 1 v klidové zóně,
2 tenisové kurty, fitness, disco club, dětský club,
animační a noční programy, WiFi na recepci
za poplatek (cca 7 €/h, 50 €/týden)

⦁ plážové osušky
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou taxu
⦁ služby delegáta

n Cena nezahrnuje:
⦁ vstupní vízum (1 300 Kč, zařizuje na přání
klienta CK)
⦁ místní turistickou taxu – cca 2 €/osoba/den
(platí se na místě)
⦁ cestovní pojištění – aktuální nabídka pojištění
na www.cklenka.cz

n Doprava: let, z Prahy na Boa Vista, při letu zpět
mezipřistání na ostrově Sal, transfer z letiště
cca 15 minut, letecká společnost Smartwings,
maximální povolená hmotnost zavazadla
k odbavení 23 kg (+ 8 kg kabinové)
Na Kapverdy je možné cestovat pouze
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).
Pro klienty EU je vyžadováno vstupní vízum.
n Výlety: Sal Rei s degustací (23 €), nejkrásnější
pláže Kapverd (33 €), pozorování velryb (65 €)
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – plná penze All inclusive
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénů
i na hotelové pláži

ČÍSLO
ZÁJEZDU
19153004

TERMÍN

ROZSAH CVIČENÍ

Jóga, Pilates, Foot Work
30.04. – 07.05. (zdravá chodidla), Cvičení
na páteř a klouby

CENA

ALL INCLUSIVE
V CENĚ

od

26 990
Kč

PLÁŽOVÉ SUŠKY
V CENĚ
PŘÍMO NA DLOUHÉ
PÍSEČNÉ PLÁŽI

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SLUNEČNÍKY
A LEHÁTKA V CENĚ

ROYAL HORIZONS BAOBAB****
La Somone, Senegal

n Pláž: přímo u dlouhé písečné pláže, místy s kameny, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži
zdarma, plážové osušky zdarma (kauce 10 €)
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek (přistýlka většinou rozkládací sedačka,

maximální obsazenost 2 dospělí + 2 děti nebo
3 dospělí), koupelna (sprcha) s WC, telefon,
TV, malá lednice (cca 2 €/den), individuálně
ovladatelná klimatizace, trezor (cca 2 €/den),
balkón nebo teráska, na vyžádání prostornější
rodinný pokoj (bez příplatku)
na vyžádání za příplatek pokoje s výhledem
na moře nebo pokoje beach front – pokoj
formou bungalovu v části blíže k moři, vybavení
pokoje stejné jako u standardního pokoje.
WiFi k dispozici pouze u recepce a v blízkosti
barů a bazénů.
n Strava: All inclusive – snídaně, obědy a večeře
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy a večeře
formou bufetu. Během dne lehké občerstvení,
neomezené množství alkoholických a nealko
holických nápojů místní výroby (10.00–02.00 h)
lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
n Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní
restaurace, restaurace s obsluhou, 2 bary
u bazénu, lobby bar, snack bar, disco bar,
minimarket, disco club, animační a večerní
programy, konferenční místnost, směnárna,
dětské hřiště, non-stop zdravotnická služba; 2
velké bazény s dětskou částí (slunečníky, lehátka,
osušky zdarma, oba bazény jsou v chladnějším
období přihřívané), tenisový kurt, plážový
volejbal, stolní tenis, nemotorizované vodní
sporty (kajak, windsurfing…), pétanque. WiFi
zdarma pouze na recepci, u barů a u bazénů.

n Doprava: let, z Prahy do Senegalu, při letu
tam mezipřistání na ostrově Boa Vista, letecká
společnost Smartwings, maximální povolená
hmotnost zavazadla k odbavení 23 kg (+ 8 kg
kabinové)
Do Senegalu je možné cestovat pouze
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).
Pro klienty EU není vyžadováno vstupní vízum.
n Výlety: Gorée – růžové jezero (72 €), ostrovy
Saloum (52 €), rezevace Bandia (42 €)
n Cena zahrnuje:
⦁ ubytování na 7 nocí
⦁ stravování – plná penze All inclusive
⦁ leteckou přepravu z Prahy
⦁ 2x denně cvičení pod vedením instruktora
(v případě zaplacení příplatku)
⦁ využití bazénů, lehátek a slunečníků u bazénů
i na hotelové pláži
⦁ plážové osušky
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou taxu
⦁ služby delegáta
n Cena nezahrnuje:
⦁ cestovní pojištění – aktuální nabídka pojištění
na www.cklenka.cz
ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

19330705

07.05. – 14.05.

19332210

22.10. – 29.10. Jóga, Zdravá záda

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

n Poloha: hotel se nachází mezi písečnou pláží
a lagunou La Somone. Komplex je postavený
v tradičním africkém stylu a nabízí ubytování
ve dvoupatrových budovách a v bungalovech
v krásné rozlehlé zahradě, která v délce
více jak 0,5 km kopíruje pláž. Volný čas lze
trávit na pláži, na prostorné terase u dvou
bazénů nebo procházkami po okolí. Hotel má
i unikátní klidovou zónu (u pláže i bazénu), kde
neprobíhají animace a nehraje hlasitá hudba.
Klienti hotelu velice kladně hodnotí bohatou
a chutnou hotelovou kuchyni. Celý resort
sousedí s přírodní rezervací Réserve Naturelle
Communautaire de La Somone.

n Služby za poplatek: salón krásy, masáže,
kadeřnictví, čtyřkolky, vodní skútry, půjčovna aut

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

NOVINKA

ROZSAH CVIČENÍ
Vinyasa Jóga, Dynamická
Jóga

www.cklenka.cz
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CENA

VSTUPY DO PAMÁTEK A OBJEKTŮ
BĚHEM POZNÁVACÍHO OKRUHU V CENĚ

od

39 990
Kč

CVIČEBNÍ VÍKENDY V ČR

SLUNEČNÍKY A LEHÁTKA
V CENĚ (U MOŘE)
PLÁŽOVÉ SUŠKY
V CENĚ (U MOŘE)

SRI LANKA

CVIČENÍ V ZAHRANIČÍ

TÝDENNÍ CVIČENÍ V ČR

KOMBINOVANÝ ZÁJEZD – poznávání + pobyt u moře

40

n Poloha: Nádherný ostrov Srí Lanka leží v jihovýchodní Asii, na ostrově Cejlon, což byl také
do roku 1972 oficiální název státu. Ostrov ležící
jižně od Indie patří k nejhezčím na světě, je
omýván Bengálským zálivem a Indickým oceánem, stabilně zde panuje teplota cca 27 °C.
Překrásné pláže s bělostným pískem se tu snoubí
s množstvím historických památek starých i více
než dva tisíce let. Mnohé z nich jsou na seznamu
památek UNESCO.
Vzácné kameny, aromatické čaje, fascinující
míšení odlišných kultur a historií, rajský tropický
ostrov s přívětivými lidmi, bujnou vegetací,
písčitým pobřežím s modrým mořem. To vše je
Srí Lanka. Objevte i vy ostrov, který patří k nejhezčím na světě.
n Program pobytu (poznávací okruh je doprovázen anglicky mluvícím průvodcem místní agentury s českým překladem)
1. den – odlet z Prahy s přestupem v Dubaji, bez
asistence CK
2. den – přílet na Sri Lanku, setkání s místním
průvodcem, přesun do Sigiriye, odpočinek,
večeře, nocleh v hotelu
3. den – snídaně, návštěva skalní pevnosti
Sigiriye, přejezd a návštěva jeskynních chrámů
v Dambulle, večeře, nocleh v hotelu
4. den – snídaně, odjezd do Kandy, návštěva řezbářské manufaktury, ajurvédské zahrady koření,
představení kandyjských tanečníků a bubeníků,

v závěru představení je chůze po žhavém uhlí,
chrám Buddhova zubu, večeře, nocleh v hotelu
5. den – snídaně, návštěva muzea drahých kamenů, továrny na batikované výrobky, královské
botanické zahrady Peradeniya, sloního útulku
Pinnawela, cestou prohlídka čajových plantáží
a zastávka ve výrobně čaje, večeře a nocleh v hotelu u moře Cooee The Palms**** Beruwela
6.–11. den – pobyt v hotelu na pláži s polopenzí
či All Inclusive dle výběru, cvičení 2x denně
(v případě zaplacení příplatku), odlet z Colomba
do Prahy
n Pláž: přímo u písečné pláže Beruwala, lehátka
a slunečníky zdarma, plážové osušky zdarma
n Strava: polopenze – snídaně, večeře bufet,
během večeře je vyžadováno formální oblečení,
All inclusive – snídaně, obědy, večeře bufet
(za příplatek)
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, nápoje dle nabídky lze čerpat
v místech a časech určených hotelem v době
od 10.00–23.00 h; klienti mohou neomezeně
konzumovat – rozlévané nealkoholické nápoje,
místní pivo, místní alkoholické nápoje, koktejly
z místních nápojů, dále k dispozici dopolední
a odpolední snack – káva, čaj, malé občerstvení.
V den svátku Poya Day (úplněk) a jiných
státních či náboženských svátků se v celé zemi
alkoholické nápoje nepodávají.
n Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, bar u bazénu, kavárna,
WiFi na recepci zdarma, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, obchod se suvenýry,
zdarma – plážový volejbal, fitness centrum,
stolní tenis, kulečník; wellness centrum (masáže
za poplatek)
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (sedačka), koupelna (sprcha nebo
vana) s WC, fén, TV, balkon nebo terasa, stropní
ventilátor, klimatizace (zdarma), minibar – dopl
ňování nápojů za poplatek (voda doplňována
v omezeném množství zdarma), set na přípravu
kávy a čaje, trezor (zdarma), WiFi zdarma. Většina
pokojů s výhledem na moře.

Elektrické napětí je 230–240 V. Zásuvky jsou anglického typu se třemi zdířkami. Doporučujeme
vzít si s sebou redukci zásuvek.
n Doprava: let, Praha–Colombo a zpět s přestupem v Dubaji, letecká společnost Emirates, maxi
mální povolená hmotnost zavazadla k odbavení
30 kg (+ 7 kg kabinové zavazadlo). Během letu
není k dispozici asistent CK.
Na Sri Lanku je možné cestovat pouze
s platným cestovním pasem (platí i pro děti).
Pro klienty EU je vyžadováno vstupní vízum.
n Cena zahrnuje:
⦁ leteckou přepravu z Prahy a zpět
⦁ ubytování na 3 noci během poznávacího okruhu v hotelech****
⦁ ubytování na 6 nocí v hotelu u moře Cooee
The Palms****
⦁ stravování – během okruhu i pobytu u moře
polopenze, u moře plná penze All inclusive
za příplatek
⦁ vstupy do památek a objektů během
poznávacího okruhu
⦁ anglicky mluvícího průvodce s českým
tlumočníkem během poznávacího okruhu
⦁ 10 lekcí cvičení po dobu pobytu u moře
pod vedením instruktora (v případě zaplacení
příplatku)
⦁ využití bazénu, lehátek a slunečníků u bazénu
i na pláži
⦁ plážové osušky
⦁ letištní, bezpečnostní, palivovou a pobytovou taxu

n Cena nezahrnuje:
⦁ vstupní vízum – cca 35 USD, CK vízum nezajišťuje
⦁ cestovní pojištění – aktuální nabídka pojištění
na www.cklenka.cz
⦁ očkování – žádné očkování na Sri Lanku není
povinné, doporučuje se očkování proti žloutence A a B a břišnímu tyfu
ČÍSLO
ZÁJEZDU

TERMÍN

ROZSAH CVIČENÍ

19181504

15.04. –
25.04.

Pilates Matwork, Pilates – Flex
– Band, Zdravotní cvičení,
Cvičení na páteř a klouby,
Fitness Barre, Stretching

www.cklenka.cz

DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

www.cklenka.cz

VÁNOČNÍ POUKAZ

Jak postupovat při koupi poukazu?
⬛ z ašlete nám objednávku na cklenka@cklenka.cz a uveďte,
zda máte zájem o poukázku na konkrétní zájezd či ve vámi
zvolené finanční hodnotě

⬛ v případě, že si budete přát uvést na poukázku konkrétní text
(přání k narozeninám, peněžní hodnotu…), uveďte jej v objednávce
⬛ uveďte poštovní adresu, na kterou má být poukaz doručen
⬛ obdržíte od nás potvrzovací e-mail s pokyny k platbě

⬛ po obdržení platby bude poukázka odeslána na Vámi
uvedenou poštovní adresu

Vyluštění tajenky ze strany 1:
1.
2.
3.
4.
K
5.
6. O B Ý
7.
P
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CK Lenka s.r.o.
Radlická 298/105, 150 00 Praha 5
📱 : 603 516 490, 601 364 831
📧 : cklenka@cklenka.cz
www.cklenka.cz
Otevřeno: Po–Čt 8–17, Pá 8–16
www.facebook.com/CKLenka
www.instagram.com/cklenka

