
Novinky 2018

Frísko, země jezer a vodních cest, protkávajících celou provincii,  
země větrných mlýnů, národních parků, cyklistiky a bruslařů,  
ale i země tradičních sýrů, dřeváků, černého Fríského koně, 
významných malířů i učenců, obchodníků a mořeplavců.  
Objevujte s námi jednu z 12 provincií Nizozemska.

Nizozemsko, Frísko

Letní pobyty  
pro skupiny od 15 osob 

Území Doliny sedmi jezer ve Východních Julských 
Alpách ve Slovinsku bylo v roce 1961 vyhlášeno  

za Triglavský národní park, jediný ve Slovinsku.  
Nejvyšším vrcholem je hora Triglav, 2.864 m n. m.  
Řeky a říčky jsou průzračně čisté a lákavé svou  
modrozelenou barvou vody, stejně tak i překrásné  

Bohinjské jezero, ve Slovinsku největší. 
Poznejte s námi krásnou přírodu i historii oblasti! 

Slovinsko, Triglav - Tolmin

JEKA  
je nezisková organizace se sídlem v Bruselu. 

Od svého založení v roce 1960 se zaměřuje na podporu výhodného cestování skupin mládeže a rodin  
a zároveň na aktivní prožití pobytů. V současné době nabízí pobyty v 11 základnách v 9 zemích Evropy. 

www.jekacs.cz



Cena obsahuje ubytování (7 nocí na místě), dopravu, zastoupení v místě pobytu  
a stravu (potraviny pro přípravu 3 jídel denně anebo plnou penzi).

Letní pobyty 2018  
pro skupiny od 15 osob  

v 9 zemích Evropy
 

JEKA základna: cena

Chorvatsko, Istrie - Pula (plná penze - novinka 2018) od 10 460 Kč

Francie, Gorges du Tarn 10 600 Kč

Maďarsko, Visegrád od 6 330 Kč

Nizozemsko, Frísko (novinka 2018) od 10 940 Kč

Rakousko, Lechtal od 7 140 Kč

Rakousko, Schladming - Dachstein, pobyt s programem v ceně! od 6 800 Kč

Slovensko, Slovenský ráj od 7 330 Kč

Slovinsko, Triglav (plná penze - novinka 2018) od 8 990 Kč

Španělsko, Montseny 10 160 Kč

Švýcarsko, Adelboden od 12 230 Kč

Švýcarsko, Wallis 12 620 Kč 

  Některé základny Jeky můžete navštívit i v mimosezóně, za zvýhodněných podmínek.
 

Podrobné informace o jednotlivých destinacích a cenách získáte  
v kanceláři Jeky - CS nebo na webu: 

www.jekacs.cz

JEKA - CS, z. s., K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice 
602 215 376, 602 398 263, info@jekacs.cz  


