
30. 3. 2016 

  

  

„I cesta může být cíl“ 

Zpráva pro členy Adria Direct Clubu (CK Adria Sun) 
 

 

  
 

 

   
   

Vážená paní, vážený pane, 

  

rádi bychom Vás upozornili na možnost přenocování během Vaší cesty 

do Chorvatska nebo Černé Hory. Vaše cesta již nebude pro Vás tak stresující a 

užijete si ji. Cesta na dovolenou by měla být součástí odpočinku a každý cestující 

si ji může vychutnávat, protože není třeba spěchat.  

 
 

  

 

Spoustu našich klientů vzalo 

s povděkem možnost ubytování 

na Plitvických jezerech 

v soukromých vilách. Mohli si tak 

v klidu užít prohlídku Plitvických 

jezer, na kterou doporučujeme si 

vyčlenit alespoň 4 hodiny. 

Druhý den ráno vyrážíte odpočatí 

do cíle svojí dovolené.  

 

          
  

Prohlídku Plitvických jezer si můžete samozřejmě také naplánovat při zpáteční 

cestě. Současně se vyhnete případným dopravním zácpám a prohlédnete si 

jedinečný přírodní úkaz - Plitvická jezera. 



 

 

 

 Připomínáme, že až do 30. 5. 2016 máte možnost zapojit do soutěže 

o zájezd do Chorvatska nebo Černé Hory nejen sebe (pokud jste tak 

již učinil/a), ale i další rodinné příslušníky nebo přátele. 

 

DOTAZNÍK  
 

 Pro členy Adria Direct Clubu nabízíme možnost zaplacení zálohy ve výši 

pouhých 1.000,- Kč za osobu na všech pobytových místech. Tato částka 

nezatíží rozpočet a Vy budete mít jistotu prožití báječné dovolené. 

 

 

Členství ve VIP klubu můžete samozřejmě velmi snadno kdykoliv ukončit.  

 

Nemusíte však mít obavu, že bychom na Vás chrlili e-maily den co den. Další 

sdělení Adria Direct Clubu jsou naplánována na středu 13. dubna, a to 

pro členy, kteří chtějí zasílat sdělení s 14denní frekvencí. Pro členy, kteří zvolili 

zasílání jednou za měsíc, připravíme sdělení na středu 27. dubna. 

 

Sebemenší poznámky nebo nápady, které máte v hlavě, jsou pro nás důležité. 

Nenechávejte si je, prosím, pro sebe a napište nám. 

 

Děkuji a přeji příjemný den  

Jitka Wohlgemuthová, produktová manažerka CK Adria Sun 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

Adria Sun, s.r.o.  

Brno-město, Kobližná 47/19, PSČ 602 00  

tel.: +420 777 224 446;  

@: club@adriasun.cz, adriasun@adriasun.cz  
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