
                        

 

   
 

 
 Brněnská šachová škola, Dobrovského 592, 66461 Rajhrad, 

IČ: 65 33 79 99, číslo účtu 196333615/0300 

         a 

     CESTOVNÍ KANCELÁŘ Adrialand 

                        http://www.adrialand.cz/  

 

pořádají 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Termín:  05.07. – 14.07.2019  

Stravování: plná penze 

Doprava: autobusem z Brna a Rajhradu 

Cena na osobu: 5 300 Kč stan, 6000 Kč mobilhome, 6 800 Kč karavan při přihlášce a platbě do 10.12.2018 

 5 900 Kč stan, 6800 Kč mobilhome, 7 200 Kč karavan při přihlášce a platbě po 10.12.2018 
 

KEMP SABBIODORO se nachází v severoitalském městečku Lignano, asi 250 metrů od písečné pláže, pod vzrostlými piniemi. 

Pláž  s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře je vhodná pro malé děti i neplavce. Voda v moři je teplá a mělká, takže 

představuje ideální prostředí pro dětskou rekreaci. Za poplatek je možný pronájem lehátek a slunečníků. V kempu se nacházejí 

bazény (vstup zdarma) a supermarket, pizzerie a restaurace. Do centra města je to z kempu dvacet minut chůze. Ve středisku večer 

probíhají animační programy pro děti. 

 

STANY K vybavení stanu patří nafukovací matrace, přikrývka, polštář, kapsář, drátěný pořadač, stůl a židle - vše podle počtu 

obyvatel. Klient dává souhlas s doobsazením druhé ložnice jinými klienty (v opačném případě je nutno neosazená místa zaplatit). 

 

MOBILHOMY – jsou určeny pro 4 osoby, skládají se z manželského lůžka, palandy, WC a koupelny a venkovního koutu. 

Mobilhomy jsou bez klimatizace a kuchyňského koutku. Za ubytování v karavanu a mobilhomu se na začátku pobytu vybírá 

vratná kauce 2000,-Kč/mobilhome či karavan a dále se vybírá poplatek za závěrečný úklid 390,- Kč/mobilhome či        

290,- Kč/karavan. 

 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, dopravu klimatizovaným autobusem (odjezd z Brna a Rajhradu), 7x plnou penzi, služby českého 

delegáta, vstup do bazénu a sportovišť, garanční pojištění cestovní kanceláře. 

 

Šachový program je nepovinný a zahrnuje dopolední trénink pro všechny zájemce (cca 1 hodina) a přátelské turnaje v rapidšachu 

a závěrečný bleskový turnaj. 

 

Organizátor: Brněnská šachová škola - Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad, e-mail: mhurta@volny.cz, tel. 

547 229 510, 724 314 231. 

 

Přihlášky: na adresu organizátora (uvádějte jméno, příjmení, bydliště a datum narození a zda chcete být ubytováni ve stanu, 

karavanu či v mobilhomu). Platby poukazujte na účet Brněnské šachové školy pod variabilním symbolem 25 + datum narození 

(osoba nar. 25.11.1975 uvede variabilní symbol 2525111975). Dále je možno pobyt uhradit v hotovosti při osobním styku oproti 

stvrzence. 

 
  

ŠACHOVÉ TÁBORY A REKREAČNÍ POBYTY již od roku 1986 organizují ve vzájemné spolupráci Šachový klub 

Lokomotiva Brno (dříve Šachový klub Rajhrad), Brněnská šachová škola a Klub šachistů Bučovice. Mezi pořadateli šachových 

táborů patří tito organizátoři k nejzkušenějším. Daří se připravovat hodnotný a zajímavý program jak pro šachisty vyšších 

výkonnostních tříd, tak pro naprosté začátečníky. Snad proto se táborů každoročně zúčastňují děti nejen z celé Moravy, ale i z 

Čech a ze Slovenska.  

 
Článek o našem pobytu v roce 2018 najdete na odkazu http://jmss.chess.cz/data/jmss_document/filePath4271.pdf. 
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