Memoriál Square Dance Clubu Touch a Quarter Vsetín

Ráno a večer tanec, přes den koupání a brouzdání v moři

Taneční dovolená v Chorvatsku
17. – 24. září 2022, městečko Kali na ostrově Ugljan naproti Zadaru
Ubytování: V domě Valášek je k dispozici 6 pokojů po 5 lůžkách, v Rybářském domě jsou
k dispozici 2 pokoje po 4 lůžkách a u sousedů jsou k dispozici 2 pokoje po 2 lůžkách.
Cena ubytování: 300 Kč za osobu a noc - ve společných pokojích
400 Kč za osobu a noc - pokud jsou v pokoji 2 osoby
450 Kč za osobu a noc - pokud je v pokoji 1 osoba
Děti do 6 let platí polovic
Dům Valášek se nachází asi 80 m od moře, má k dispozici 2 kuchyně, 2 koupelny a velkou terasu
s výhledem na moře.
Rybářský dům je vzdálen asi 200 m od moře, má 2 pokoje s kuchyňským koutkem v 1. patře, zadní
pokoj má koupelnu s WC a přední má koupelnou s WC v přízemí. Terasa s výhledem na moře je
přístupná z podkroví.
Doprava je individuální, řidiči můžou přes Info-email domluvit skupinky. Jančurova firma Regiojet
www.regiojet.cz nabízí kombinaci Vlak + Bus cestu do Zadaru, v nejlevnější verzi za cca 900 Kč. S
odjezdem 16.9. Trajekt do sousedního městečka Preko odjíždí každou hodinu ze Zadaru z terminálu
přímo na konci dálničního přivaděče a stojí 26 kuna za osobu a asi 130 kuna za auto s řidičem.
Taneční místo je velkorysé, městský úřad nám dal k dispozici místní kino se sálem 20 x 30 m s tím,
že večerní tančení bude přístupné pro turisty a místní občany.
MC Caller je vynikající Michal Benitto Beneš, účast přislíbili i ……………………..
Příspěvek Callerům navrhuju 50 Kč/den od aktivních tanečníků.
Taneční časy navrhuju ráno od 9 do 10:30 a večer od 20 do 22 hodin
Taneční úroveň je Mainstream a na přání i Plus, případně i A1.
Stravování vlastní, ale uvažuju o tom, že bych – coby bývalý kuchař na lodi - vařil aspoň večeře.
Dodatečným alternativním zážitkem je celodenní výlet lodí na ostrovy za průlivem Ždrelac.
Přihlášky posílejte a informace najdete na adrese frank103@seznam.cz (Webovou stránku udělat
neumím – pomůže někdo?). Závazně přihlášení obdrží pro vzájemnou komunikaci heslo k e-mailu.

Zvou Vás zas Square Dance Club Touch a Quarter Vsetín:
František Vlček, zakladatel SDC, Jirka Šafařík, emeritní President SDC, Jarda Příhoda, emeritní Vicepresident

