
 
PROMAJNA (CHORVATSKO), termín přihlášení: do 30. 11. 2022 

Menší romantické městečko Promajna se nachází cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda, 1,5 km od Baško Polje a severně od 
letoviska Makarská. Tato poloha přímo vybízí k procházkám podél pobřeží a návštěvě těchto turistických letovisek. V Promajně se 
nachází několik restaurací, plážových barů, obchůdků a market. 

Termín: 9. 6. - 18. 6. 2023 
Pedagogický doprovod: Mgr. T. Karel, Mgr. D. Kozová + bude upřesněn dle zájemců 
Odjezd / Příjezd – ZŠ a MŠ Vejprnice 
 
Cena:  8 990 Kč – do 15 let včetně, 9 990 Kč – 16 let a více 

Během pobytu budou uskutečněny výlety + další program vhodný pro děti po dohodě s pedagogy. 
 

Cena zahrnuje:  
• dopravu klimatizovaným autobusem (během jízdy jsou vždy akceptovány veškeré potřeby dětí) 
• 7x ubytování, plnou penzi a pitný režim 
• služby delegáta (nepřetržitě po celou dobu pobytu) 

 
V ceně zájezdu není započítáno (bude vybíráno dodatečně): 

• pojištění 300 Kč / osoba (léčebné výlohy do výše 4 000 000 Kč, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel; úrazové 
pojištění, storno zájezdu) 

• cca 60 € na výlety, včetně vstupného, kapesné 20 € (dle uvážení zákonných zástupců a na jejich zodpovědnost) 
 
Ubytování 
PAVILONY DUKIČ: Ubytování je zajištěno v jednoduše vybavených dvou a tří lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
(sprchový kout, WC) menší chladničkou, TV a balkonem. Nachází se cca do 100 m od pláže a centra. Stravování je zajištěné 
v restauraci v těsné blízkosti pavilonů formou plné penze (snídaně, obědy a večeře, pitný režim). 
 

  
 
Pláž a sportovní aktivity 
Podél celého letoviska se táhnou krásné pláže s menšími bílými oblázky, s pozvolným vstupem a průzračným mořem. Na pláži jsou 
k dispozici sprchy a kabinky WC. Pláž je lemována velkým porostem borovic, které dokáží poskytnout dostatek stínu. Nedaleko je 
multifunkční veřejné hřiště. 

  



Přihlášku odevzdejte asistentce paní ředitelky (paní Renatě Zahálkové) v kanceláři školy. Přihlášení se stává závazné zaplacením 
zálohy 2 000 Kč do 30. 11. 2022. Doplatek je nutné uhradit do 5. 5. 2023 (možno platit průběžně). Počet míst je omezen – 
doporučujeme včasné přihlášení. Záloha je vratná pouze v případě nemoci na potvrzení lékaře. 
 
Účet číslo: 2200466760/2010 
VS: 09062023 
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: třída, jméno a příjmení žáka 


