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JEKA - to je desetiletími prověřená jistota pro cesty skupin do zahraničí.
Každý rok přicházíme s nabídkou atraktivních aktivit, nových výletních cílů v místě pobytu nebo jiných
ubytovacích objektů. Proto jsou naše střediska stále zajímavá: pokaždé máte možnost vyzkoušet něco nového.
V roce 2015 je naší novinkou letovisko na pobřeží Ligurského moře.

novinka 2015: Itálie, Toskánsko
Toskánsko, region s bohatou historií, s etruskými starověkými
památkami a s kouzelnými středověkými městečky usazenými
na vrcholcích kopců, oblíbená přímořská letoviska, typické cypřiše
obklopující starobylá sídla a piniové háje podél písčitého pobřeží.
Olivy, kvalitní toskánská vína, mořské speciality...
Toskánsko

Pisa

Řím

Sardinie
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Nejen proslavená města jako Florencie, Pisa, Siena
vás nadchnou renesančními památkami a sbírkami
uměleckých děl, okouzleni budete ale také menšími historickými městy, například
Lucca, Grosseto, San Gimignano, Volterra, Arezzo či Livorno.
Můžete navštívit i obrovské mramorové lomy u Carrary nebo obec Collodi, kde se
zrodil pohádkový panáček Pinocchio a kde se nachází jedna z nejkrásnějších barokních
zahrad v Itálii, Giardino Garzoni.
Atraktivním výletním cílem je ostrov Elba, patřící k největším z toskánských ostrovů.

Místo pobytu: přímořské letovisko Marina di Bibona, kempink Gineprino vzdálený cca 600m od dlouhé písečné pláže.
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Sportovní aktivity na moři: kurzy windsurfingu, výlet lodí na ostrov, SUP - plavba na speciálním prkně s pomocí pádla,
plachtění na katamaránu, plavby na kajacích apod. jsou zajištěny ve sportovním centru v nedalekém městě Cecina.

novinka 2016:

Irsko - středisko Jeky
otevřeno pouze pro tuto sezónu

Podrobné informace v kanceláři Jeky CS: 257 712 049, 602 215 376, info@jekacs.cz, www.jekacs.cz, SKYPE:jekacs

www.jekacs.cz

výhodné pobyty pro skupiny od 15 osob:

skupiny mládeže a rodin, zájmová sdružení, školní skupiny, sportovní kluby...

jedinečné okamžiky...
9 zemí, 12 středisek Jeky
léto 2015
Výběr z cen 2015 - cena včetně dopravy, ubytování 7 nocí, stravy a výletů do 50 km denně v místě pobytu:
Chorvatsko, Istrie - 7 290 Kč, Švýcarsko, Wallis - 11 590 Kč, Maďarsko, Visegrád - 5 520 Kč,
Španělsko, Montseny - 9 350 Kč, Rakousko, Schladming - 6 670 Kč včetně programu,
Chorvatsko, Dalmácie - 9 370 Kč, Rakousko, Lechtal - 6 710 Kč, Švýcarsko, Adelboden - 11 250 Kč,
Francie, Gorges du Tarn - 8 500 Kč, Slovensko, Slovenský ráj - 6 990 Kč,
Česko a Řecko mimo hlavní letní sezónu. Další informace: www.jekacs.cz

