
Kanárské ostrovy - Lanzarote
 s Janou Ondráčkovou

 a 
Luckou Švadlenkovou

 Aerobik, P-class, Bodyforming, 
Stretching, Aqua AE, Flexi-bar, Pilates

Lanzarote – Costa Teguise – Club Siroco**
Poloha: v klidné části letoviska Costa Teguise, vhodné pro milovníky klidné
dovolené, 18 km od letiště
Vybavení a služby: 175 apartmánů je rozmístěno ve čtyřech 2 - 3
patrových budovách. Komplex nabízí recepci, společenskou místnost,
supermarket, dětský klub, restauraci, bar u bazénu, 2 velké bazény se
sladkou vodou, 2 malá brouzdaliště pro děti, širokou sluneční terasu s
lehátky a slunečníky. Hotel zajišťuje denní i noční animační program. 
Pláž: cca 350 m od apartmánů - pláž Playa de las Cucharas 
Ubytování: Apartmán 1 ložnice: kuchyňský kout se zákl. vybavením,
obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC, terasa s výhledem do zahrady, na
bazén nebo na moře, telefon, TV/SAT, trezor

     Apartmán 2 ložnice: shodně vybaven jako jednoložnicový
apartmán. Dvě samost. ložnice odděleny od  obývacího pokoje dveřmi. 
Stravování: bez stravování. Možnost dokoupení snídaní, polopenze či all
inclusive podávané formou švédských stolů v restauraci. 
Možnosti dalšího vyžití: minigolf, volejbalové hřiště, tenisový kurt, stolní tenis, šipky, fotbal, kulečník, víceúčelové hřiště, dětské
hřiště. Apartmány jsou vzdáleny 300 m od nákupního centra, kde najdete mnoho barů, restaurací a obchodů. 

Ceník Club Siroco ** 2009

Termín Apartmán 2 ložnice
obsazeno 4 osobami

Apartmán 1 ložnice
obsazeno 2 osobami

cvičitelky

1.10. – 8.10.2009 12.990,- 13.990,- Jana Ondráčková
Lucie Švadlenková

Cena zahrnuje:
• ubytování 7 nocí 

• leteckou dopravu, transfery 

• cvičení 3x denně (Aerobik, P-class, Bodyforming, Flexi-bar, Pilates, Stretching, 
aqua AE i v moři)

• základní pojištění

• zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Příplatky a slevy v Kč za osobu
Letištní taxa (povinný příplatek) 1.990,-
Palivový příplatek (povinný příplatek) 1.100,-
Snídaně 1.300,-
Polopenze       2.500,-
All inclusive     4.800,-
Necvičící osoba (s min 1 cvičící )  - 500,-
Věrnostní sleva - 200,-

  

Informace a přihlášky:

Jana Ondráčková, tel.: 605 292 903, jana@relaxactive.cz

Lucie Švadlenková, tel.: 777 218 004, lucie.svadlenkova@centrum.cz

CK CAPRO s.r.o.
Ostrovského 3, 150 00  Praha 5

257003474, 257314278
603 550 414, 603 240 044

prodej@capro.cz

www.capro.cz


