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TIP NA VÝLET

ZAJÍMAVOSTI

 Se Spiritem do Řecka
NA DOVOLENOU 

Lektoři: redaktorky Spiritu Lucie Zemano-
vá a  Ludmila Veselá (jak se naučit výklad z  run, 
numerologii, jógu prstů, přednášky o  tajemné 
schopnosti zvířat, muzikoterapii ad.)

Bližší podrobnosti najdete na  Facebooku 
a www.spirit.cz.

Organizační vedoucí:   Jana Soukupová – au-
torka úspěšných knih o Řecku

Termín: 8.–21. 9. 2018, doba pobytu: 12 dní/11 nocí (příjezd 9. 9. dopoledne, 
odjezd 20. 9. odpoledne)  

Ubytování: hotel na břehu moře – AFRODITE ROOMS, letovisko Nea Vrasna – 
pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a kuchyňkou

Dvoulůžkové studio (výhled na moře): 4 200 Kč/osobu
Čtyřlůžkové studio (výhled na moře): Při obsazení 3 osobami: 3 700 Kč/osobu. 

Při obsazení 4 osobami: 2 850 Kč/osobu
Přistýlka (rozkládací lůžko k plně obsazeným stálým lůžkům): 1 500 Kč

Cena zahrnuje: ubytování včetně energií, ložní prádlo a  ručníky, závěrečný 
úklid, pláž s obsluhou a wi% , služby delegáta – tlumočníka, program Spiritu

Cena nezahrnuje: stravu, zdravotní pojištění 
V dosahu: lékařské a bankovní služby
Doprava: Autokar Praha – Soluň + transfer Soluň – Nea Vrasna a zpět. Cena cel-

kem za dopravu: 4 100 Kč/os
Nástupní místa: Praha, Brno, Bratislava, doprovod delegáta Spiritu po celou cestu
Možnosti stravování:
– Snídaně (11x): + 1 500 Kč
– Polopenze (11x snídaně + 11x jedno hlavní jídlo): 4 500 Kč (hlavní jídlo, pečivo, 

salát nebo ovoce a nápoj)
Možnost zakoupení zájezdu formou dárkového poukazu.
Záloha při rezervaci zájezdu: 4 000 Kč/os. Doplatek do 31 . 7. 2018
Letovisko Nea Vrasna leží na břehu Egejského moře, v srdci rozsáhlého Strymon-

ského zálivu, na  hranici okresu Chalkidiki, přibližně 80 km od  metropole severního 
Řecka Thessaloniki (Soluň). Záliv Strymonikos lemuje téměř 20 kilometrů písečné plá-
že s pozvolným vstupem do moře. Rovinu kolem moře obklopují hory a díky dostatku 
vody v  oblasti je záliv překrásnou kombinací modři a  zeleně. Oblast nabízí mnoho 
míst vhodných pro pěší túry či výlety za historií i přírodními krásami. Čisté a velmi sla-
né Egejské moře má navíc blahodárné účinky na léčbu mnohých kožních, dýchacích 
a pohybových chorob.

Další informace a objednání zájezdu 
na e-mailu: veselaspirit@gmail.com 

nebo na telefonu: 472 741 989

Super cena již od

6 950 Kč 
(doprava, program, 

ubytování) 

Uzávěrka přihlášek na zájezd se Spiritem do Řecka
je 25. června 2018!

Pokud se chcete zúčastnit, neváhejte. 
Navíc noví zájemci, kteří se závazně přihlásí do tohoto 
termínu, získají ZDARMA VSTUPENKU na řecký večer.

Festival Miluj svůj život v Plzni 
Miroslavem Zelen-

kou

Mgr. Miloš Matula,
 

PhDr. Bhagwant Singh Sandhu, CSc. z Indie, 
 Iris Palaanová

zámku Weesensteinu se koná 


