
Letní akce Sportovního klubu DaT ČSTV 

 

Přímořský pobyt v Chorvatsku 

V termínu 19. – 26.6. bude uspořádám ve spolupráci s CK Zemek zájezd do Chorvatska. 

Ubytování ve apartmánech Pical je asi 150m od moře v docházkové vzdálenosti od města 

Poreč. Apartmány jsou typu B a mají 45m
2
, sociální zařízení a balkon. Skládají se ze 3 

místností – dvě ložnice s dvěma lůžky a obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kde je i 

kuchyňka a televize. Lze přidat maximálně 2 přistýlky. Za kalkulovanou cenu předpokládáme 

obsazenost 4-6 osobami. Kdo nebude vařit, může si přiobjednat na místě polopenzi ve formě 

švédských stolů v přilehlém hotelu Zagreb, kde je také recepce pro apartmány a bazén 

k dispozici zdarma. Sportoviště jsou cca 150m od objektu ( tenis, hřiště na volejbal…).  

 

Kalkulace ceny:  

1) ubytování v apartmánech: 3 300.- člen SK DaT i pacient (nečlen), 3 600.- Kč ostatní 

2) doprava autobusem z Prahy 18.6 v 17hod z Černého Mostu a návrat 27.6 ráno za cenu 

1750.- Kč za obě cesty nebo doprava vlastní, parkování u objektu  

3) pojištění cestovní včetně pojištění storna je v ceně. Upozorňujeme, že podmínky 

storna jsou jednotné dle podmínek pojišťovny. Storno neznamená nikdy úhradu plné 

ceny, podrobnosti najdete na webu CK Zemek, nebo na 4 pobočkách v ČR.  

Po celou dobu pobytu bude v místě lékař a sestra. Ti vás doprovodí na dialýzu, která je 

zajištěna tradičně ve spolupráci s dialyzačním centrem v Rovinji. Dopravu musíme zajišťovat 

sami, ocenili bychom tip na levný pronájem nebo sponzorské zapůjčení mikrobusu. Protože 

na dialyzační léčení je nutná spoluúčast pacienta, která je 20 Euro za osobu a dialýzu, SK 

DaT vstoupil do jednání se sponzory. SK DaT také zajistí hromadný příslib úhrady 

pojišťovnou za léčbu mimo státy EU. Pro klienty B. Braun Avitum je cena zájezdu snížena o 

500.- Kč, ale vyplatíme je zpětně. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve poštou nebo E-

mailem na níže uvedené kontakty, po potvrzení Vám odešleme druhou informaci a vyžádáme 

si platbu. Uzávěrka přihlášek je 16.května 2010 nebo po vyčerpání kapacity, což zjistíte na 

webu: www.skdat.cz 

 

 

 

Za Sk DaT ČSTV:  

 

MUDr Lukáš Svoboda, Mgr Michal Dušek  

 

Adresa: SK DaT - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 

E- mail: lukas.svoboda@bbraun.com, michal.dusek@bbraun.com   
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