
Cena: 12 910 Kč / obě cesty busem, 15 620 Kč / doprava bus + letadlo,  
7 nocí na místě, strava, výlety do 50 km denně.

Podmínky a další informace na webu nebo v kanceláři Jeky.
 

V případě změny cen letenek nebo trajektu může dojít ke změně uvedené ceny. 

Výhodné pobyty pro skupiny od 15 osob: léto 2016

9 evropských zemí

Poloostrov Beara je opředen mnoha mýty a legendami. Hory a údolí jsou bohaté na archeologická 
naleziště, jako jsou kamenné kruhy, klínové hrobky, tajemné keltské památky. Okouzlí vás malebná 

jezera obklopená horami, rozsáhlá vřesoviště, největší vodopád v Irsku, palmy a divoce rostoucí 
nádherné květiny, ostrůvky s tuleni i spousta rybářských míst, kde si můžete vyzkoušet rybolov.  

K lákavým turistickým cílům vás přivede pěší stezka Bantry way, cyklotrasy 
anebo silniční okruh Ring of Beara. 
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11 středisek Jeky 



Proč cestovat s Jekou a co je v ceně?
Odvezeme vás ze sídla skupiny.
V místě pobytu dostanete dům jen pro vás.
Pravidelně vás budeme zásobovat potravinami pro 3 jídla denně.
Máme zastoupení v místech pobytu.  
Pomůžeme vám s programem. Denní i večerní program si za pomoci tištěných “JEKA 
průvodců” sestavíte jen podle Vás!
K dispozici máte autobus i na výlety: v ceně jsou zahrnuty cesty do 50 km denně. 
Vy se postaráte o vaši skupinu a dostanete jedno místo zdarma na každých 10 účastníků. 

Výběr z cen letních pobytů v JEKA střediscích - léto 2016

Výhodné pobyty pro skupiny mládeže a rodin, zájmová sdružení,  
školní skupiny, sportovní kluby...

Chorvatsko, Istrie 
od 7 460 Kč

Využijte možnosti poznat některé ze středisek za ještě výhodnejších cenových podmínek v mimosezóně.   

Rakousko, Lechtal 
od 6 880 Kč

Rakousko, Schladming 
od 6 690 Kč / program v ceně

Švýcarsko, Adelboden 
od 12 110 Kč 

Švýcarsko, Wallis 
od 12 460 Kč 

Španělsko, Montseny 
od 9 570 Kč 

Maďarsko, Visegrád 
od 5 620 Kč 

Francie, Gorges du Tarn 
od 8 770 Kč 

Slovensko, Slovenský ráj 
od 7 170 Kč 

www.jekacs.cz 

Cena obsahuje: 7 nocí na místě, dopravu autobusem, stravu a výlety do 50 km denně v místě pobytu. 

Irsko, Beara Peninsula  
12 910 Kč / obě cesty busem, 15 620 Kč / doprava bus + letadlo.

Česko, Český kras 
mimosezóna, 130 Kč/noc 


