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Famózní výhody na First Minute
 SYMBOLICKÁ ZÁLOHA 2 000 K  na osobu
 PROMO POKOJE za zvýhodn né ceny 
 Zm na dovolené ZDARMA a mnohem víc...

Více informací o všech t chto nabídkách, platných do 15. 1. 2015, naleznete na www.blue-style.cz
*   1. dít  ZCELA ZDARMA; 2. dít  letenka + ubytování zdarma, platí pouze povinné p íplatky 

3 880 K . Po et d tí ZCELA ZDARMA a D tí letenka + ubytování ZDARMA je limitován. 

T šíme se na vás v naší pobo ce v Jihlav :
City Park Jihlava, Hradební 1  |   T: 226 036 151  |  E: jihlava@blue-style.cz
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ÍM D ÍVE si vaši dovolenou objednáte, TÍM VÍCE výhod získáte!

Š avnaté léto
2015
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Cestovní kancelář Blue 
Style, která se právem řadí 
mezi čtyři nejsilnější tou-
roperátory na poli cestov-
ního ruchu v České repub-
lice, zahajuje s rokem 
2015 svoji 18. sezonu. 
Jednu ze svých poboček 
má i v OC City Park v Jih-
lavě.

Létáme do nejoblíbe-
nějších turistických desti-
nací. Naším cílem je neu-
stále zkvalitňovat služby, 
jež klientům nabízíme; 
všechny hotely jsou osob-
ně prověřené našimi pro-
duktovými manažery. V 
každé destinaci máme 
týmy profesionálních 
delegátů, kteří jsou klien-
tům k dispozici po celou 
dobu jejich dovolené. 

Na léto 2015 poskytuje-
me řadu atraktivních slev 
a výhod na First Minute, 
například rodičům s dět-

mi až 2 děti zdarma a k 
tomu 15% slevu na dospě-
lou osobu, dále slevy až 
15 % pro dospělé osoby, 
které cestují bez dětí.

„V destinacích máme řadu 
klubových hotelů s označe-
ním Blue Club. Ty se vyzna-
čují tím, že přímo na místě 
jsou česky hovořící animá-
toři, kteří se věnují našim 
klientům a připravují spor-
tovní a zábavné aktivity. V 
hotelech s označením Croco 
Club jsou navíc dětské Cro-
co kluby, kde se o vaše děti 
starají speciálně proškolení 
dětští animátoři. V dopo-
ledním a odpoledním bloku 
hrají s dětmi hry, na progra-
mu je rovněž malování na 
obličej, dobrodružné výpra-
vy, seznámení s folklorem 
dané země a řada dalších 
aktivit,“ říká Lenka Berbe-
ri, obchodní ředitelka CK 
Blue Style. (PI-J01-Blud)

Šťavnaté léto 2015 
s CK Blue Style

Přijďte sebe či vaše děti a vnouča-
ta naučit lyžovat, zdokonalit se na 
svahu či naučit se fígle od závodní-
ků. O nové lyžařské škole ZAJDA 
nám povyprávěl Martin Kachlíř.

Kde lyžařskou školu najdeme?
Lyžařská škola ZAJDA působí ve 

ski areálu Šacberk u Jihlavy, který 
patří mezi TOP 
areály na Vysoči-
ně. Sjezdovka je 
vhodná jak pro 
úplné začáteční-
ky, tak i pokročilé 
lyžaře. 

Pro koho je ško-
la určena?

Pro všechny 
zájemce od 3 do 
99 let, kteří se 
chtějí naučit nebo 
zdokonalit na 
lyžích či snowbo-
ardu. 

Jaké nabízíte programy?
Zájemci si mohou vybrat buď 

individuální, nebo skupinovou výu-
ku. Ranní ptáčata mají možnost učit 
se brzy ráno. Pro pokročilé lyžaře 
jsme připravili program výuky car-
vingu i tréninku v obřím slalomu. 
Pro fi rmy nabízíme možnost fi rem-
ního lyžování. Speciální kurzy pak 
máme připravené pro mateřské a 
základní školy.

Kdo nás naučí lyžovat?
Tým tvoří kolem 20 licencova-

ných instruktorů lyžování a snow-
boardingu.

Kdy můžeme školu 
navštívit?

Škola má otevřeno 7 
dní v týdnu. Ve všední 
dny od 9:00 do 19:00 
a o víkendu od 8:00 do 
19:00. Doporučujeme si 
ale výuku zamluvit pře-
dem, nejlépe telefonicky. 

A co když nemáme 
vlastní výbavu?

V rámci ski areálu fun-
guje půjčovna a servis 
lyžařského a SNB vyba-

vení.  Vybereme vám ty správné 
lyže či snowboard podle vaší posta-
vy i úrovně jízdy. Je možné si zapůj-
čit i testovací lyže různých značek a 
vyzkoušet si, co vám nejlépe vyho-
vuje.

Petra Kučírková, 
David Myslivec

www.zajda-lyzuje.cz
 (PI-J01-HIGd )

Lyžařská škola ZAJDA 
se otevřela zájemcům


