Léto s Rankou v Chorvatsku, DRVENIK PRO ZAČÁTEČNÍKY
7. - 16. července 2020
Popis:
Zvu Vás k načerpání nových sil a seznámení s novými přáteli - zenovými kartami. Během tohoto pobytu Vás
zasvětím do významů všech karet a čtyř základních výkladů zenového tarotu DIAMANT, VZTAHY, ČAKRY a KLÍČ.
Nakreslíme si léčivou mandalu.
Vlastníte-li OSHO ZEN TAROT, vezměte jej s sebou. Vhodné je s sebou mít i knihu Průvodce Zenovým Tarotem,
jejíž jsem autorkou a která Vám ušetří psaní mnoha poznámek při výuce. V případě zájmu ji můžeme poslat za
275 Kč, i s kompletem karet Osho zen tarot by stála za 862 Kč (275+587) Kč. Důležitými potřebami jsou i
poznámkový blok a pastelky na terapii s mandalami.
Cena v roce 2019 byla 7500 Kč + 2000 Kč kurzovné, které se platí přímo lektorce, dítě do 12 let 7 100 Kč. V
roce 2020 bude cena podobná, upřesníme jí později.
Odjezdu v úterý večer, nástupní místa do autobusu:
Šumperk, Olomouc, BRNO (od Janáčkova divadla), Břeclav
Cesta trvá asi 14 hodin, večer se vyjíždí a ráno jsme na místě, autobus má každé 3 hodiny zastávku. Cestovní
pokyny obdrží účastník asi týden před odjezdem. Doprava může být i vlastní (v tomto případě je sleva na ceně
zájezdu). Návrat: ve čtvrtek v ranních hodinách, opět k Janáčkovu divadlu v Brně.
Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi (penzion Zoran), dopravu autobusem.
Cena nezahrnuje: pojištění (všem účastníkům doporučujeme uzavřít všeobecné pojištění na cestu a pobyt v
zahraničí, zvláště pak pojištění léčebných výloh), pobytovou taxu - bude vybírána v autobuse nebo v penzionu
(v roce 2018 to bylo 9 EUR na každou osobu za týden, děti od 12 do 18 let 4 EURA, děti do 12 let bez pobytové
taxy).
Strava: Po cestě do Chorvatska a zpět vlastní strava. Stravování na místě pobytu je zajištěno v penzionu formou
polopenze. Pobyt začíná večeří v den nástupu (výběr ze 2 menu) a končí snídaní v den ukončení pobytu.
Snídaně je kontinentální.
Ubytování: V penzionu Zoran ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, lůžkovinami a ručníky. Na
chodbě je k dispozici chladnička. Vzdálenost od moře 30 metrů.
Upozornění: doporučujeme pevnou podložku na pláž (plážové podložky je možné koupit na místě), ochranné
prostředky proti slunci a boty do vody jako ochranu před mořskými ježky.
Platební prostředky: Chorvatská jednotka je KUNA, aktuální přepočet 1 KUNA = asi 3,70 Kč (kurz v létě 2016). V
Drveniku je možno směnit i českou korunu nebo EURA.
Nezapomeňte: Platný pas nebo občanský průkaz! Pas nebo OP musí mít platnost ještě nejméně 6 měsíců od
data výjezdu do zahraničí.
Denní výlety si můžete si dokoupit dle vlastního výběru na místě:
- mikrobusem Bačinská jezera 8:45 - 13:15 h.
- mikrobusem Mostar 7:45 - 18:15 h.
- mikrobusem Medžugorje a Kravické vodopády 7:45 - 18:15 h.
- mikrobusem RAFTING 8:10 - 15:15 h.
- mikrobusem Dubrovnik 7:45 - 18:30 h.
- mikrobusem noční Dubrovnik 14:30 - 0:15 h.
- loď Makarska 18:00 - 24:00 h.
- loď Pelješac-Hvar
- loď Korčula 9:00 - 16:00 h.
- loď Gradac 19:30 - 0:00 h.
Individuální výlet:

- trajekt Drvenik-Hvar (pěšky k přístavu do dolního Drveniku) 16 KN
- trajektem zase zpět Hvar-Drvenik (z individuálního výletu do Hvaru) 16 KN
Místo konání:
Malý Drvenik, Chorvatsko
GPS souřadnice: 43.151356,17.260292

Objednání kurzu na tel. +420 603 712 750 nebo +420 380 741 888 případně na e-amilu rankaranka.cz
www.RANKA.cz

