
ZVÝHODNĚNÉ   POBYTY  PRO   ČLENY  ODBOROVÉHO  SVAZU 

 

 

SPORTOVNÍ POBYT (7 dní/6 nocí)                                             3 980 Kč/osoba  (původně 4 930 Kč)                             
 

 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím 
 6x polopenze  (snídaně formou bufetu, večeře servírované) 
 Sportovní program  -  2x bowling/1 dráha (60 min), 6x minigolf (60 min),  

3x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min), 1x stolní tenis (60 min) a volný vstup 
do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované akce) 

 
PRODLOUŽENÝ VÍKEND   (4 dny/3 noci)                                2 080 Kč/osoba  (původně 2 580 Kč)                             
 

 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím 
 3x polopenze  (snídaně formou bufetu, večeře servírované) 
 Sportovní program  -  1x bowling/1 dráha (60 min), 3x minigolf (60 min),  

2x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min), 1x stolní tenis (60 min) a volný vstup 
do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované akce) 
  

VÍKENDOVÝ POBYT  (3 dny/2 noci)                                         1 380 Kč/osoba  (původně 1 750 Kč)                             

 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím 
 2x polopenze  (snídaně formou bufetu, večeře servírované) 
 Sportovní program  -  1x bowling/1 dráha (60 min), 2x minigolf (60 min),  

2x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min), 1x stolní tenis (60 min) a volný vstup 
do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované akce) 

 
BONUSY (platí pro všechny pobyty)                                                                                                                    :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 parkování a wifi zdarma 
 úschova kol zdarma 
 petanque, šipky a kulečník a dvoukolový balancing smart scooter zdarma 
 sportovní akce pořádané hotelem zdarma /discgolf, fotbalgolf apod./ 

 

SLEVY  (platí pro všechny druhy pobytů)                                                                                                            : 
 

 20% sleva na veškeré další sportovní aktivity 
 sleva 100% pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu 
 sleva 20% pro děti  3-12 let 
 dětská postýlka zdarma 

 
DŮLEŽITÉ INFORMACE                                                                                                                                            :                 
 

 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
 možnost dokoupení plné penze  -  190 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě do 12 let 
 jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc 
 pobyty jsou k dispozici v termínu od 1.5. -  31.10.2017, a to pouze v případě neobsazených termínů 

hotelem /tj. na vyžádání/ 
 v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem 

 

  


