Destinace:
Termín:
Cena:

Jižní Čechy - Parkhotel Mozolov (Nadějkov)
18. - 20.3. 2011
14. – 16. 10. 2011
1.990,- Kč

Program pobytu
Počet lekcí: 5

Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelové časti parkhotelu, ve 3 lůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Je to bývalá budova ROH, a proto je nutno očekávat nižší standard
ubytování.
Poloha
Parkhotel Mozolov se nachází v severní části okresu Tábor v nadmořské výšce 627 m. Celý
areál je obklopen krásou a poklidem lesů, rybníků a luk. Má vlastní rybník, který slouží ke
koupání. V zimních měsících si můžete vyjet na běžky, neboť běžkařské trasy začínají přímo
u hotelu a jsou pravidelně udržované rolbou.
Milovníkům sjezdového lyžování můžeme nabídnou tři sjezdovky vzdálené 8
km. SKI RELAX MONÍNEC, čtyřsedačková lanovka 1.200 m dlouhá www.moninec.cz .
Služby
Gastronomické služby – plná penze.
Restaurace, bar, zimní terasa, sauna, krytý bazén, vířivá vana, herna - kulečník, stolní tenis,
stolní fotbálek, internet - wifi připojení, tenisové kurty, 4 x hřiště /jedno s umělou trávou/,
dětské hřiště.

Ceník
Základní cena: 1.990,- Kč
SLEVY
necvičí osoba s jednou cvičící: - 200 Kč
věrnostní sleva: - 100 Kč
Spojení
Vzdálenost Praha - Mozolov 95 km, směr Tábor, v Nadějkově sledovat směrovky k
Parkhotelu Mozolov /cca 2 km po velmi úzké cestě/

Destinace: Orlické hory, Alfa resort - Deštné
Termín:
25. - 27.3. 2011
27. – 30. 10. 2011 (4dny/3 noci)
Cena:
2.100,- Kč / 2.900,Hotel se nachází v překrásném prostředí zasazený do zeleně Orlických hor a zve jak k relaxaci
tak i aktivně strávenému odpočinku.

Program pobytu
Počet lekcí: 5 /7

Ubytování
Hotel nabízí ubytování pro náročného hosta. Ubytování je vhodné jak k relaxaci, tak i k
aktivnímu odpočinku. Hotel nabízí 35 pokojů, s příjemně a útulně zařízenými interiéry ve 2,
3, 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Poloha
Hotel se nachází v Deštném v Orlických horách, na místě dřívější vojenské zotavovny.
Služby
Gastronomické služby – plná penze.
Restaurace, bar, bazén, sauna, tenisové kurty, kulečník, stolní tenis, petanque, volejbal,
nohejbal, dětský koutek, fitness, masáže

Ceník
Základní cena: 2.100,- Kč/ 2.900,- Kč
SLEVY
Necvičí osoba s jednou cvičící: - 200 Kč /- 250 Kč
Věrnostní sleva: - 100 Kč/ - 150 Kč

Spojení
Praha - Hradec Králové - Dobruška - Deštné

Destinace:
Termín:
Cena:

Jeseníky – Penzion Later – Pusté Žibřidovice
15. - 17.4. 2011
21. – 23. 10. 2011
1.750 Kč

Penzion Later se nachází v krásné a klidné části přírody na úpatí Jeseníků poblíž známých
lázní Velké Losiny.

Program pobytu
Počet lekcí: 5

Ubytování
2 – 4 lůžkové pokoje, možnost apartmánů. Vše s vlastním sociálním zařízením, TV – SAT.
V nové části hotelového komplexu se nachází pouze 2 lůžkové pokoje.
Poloha
Penzion LATER se nachází v krásné a klidné části přírody na úpatí Jeseníků poblíž známých
lázní Velké Losiny. V zimním i letním období je možné přijet autem i autobusem přímo k
penzionu a parkovat na oploceném parkovišti patřícímu k areálu. Nedaleko Pustých
Žibřidovic je známé lázeňské město Velké Losiny, kde je možnost navštívit renesanční
zámek, který nechal postavit koncem 15. století Jan ze Žerotína.
Služby
Gastronomické služby: plná penze
Sauna, krytý bazén, herna, biliár, šipky, ping pong, stolní fotbálek, restaurace, multifunkční
dětské hřiště, venkovní bar s grilem a ohništěm

Ceník
Základní cena: 1.750,- Kč
SLEVY:
Necvičící osoba: - 200 Kč/pobyt
Věrnostní sleva: - 100 kč

Spojení
Šumperk – Hanušovice – Pusté Žibřidovice

Destinace:
Termín:
Cena:

Šumava, Uhliště – Nýrsko (Klatovy)
24. - 26. 6. 2011
9. – 11.9. 2011
2.150,- Kč

Penzion se nachází v oblasti západní Šumavy nedaleko města Klatovy. Okolní prostředí
nabízí návštěvníkům překrásné procházky i celodenní výlety.

Program pobytu
Počet lekcí: 5

Ubytování
Ubytování je zajištěno v nově vybudovaném penzionu St.Leonhard. Penzion má 2 -lůžkové
pokoje se sociálním zařízením se sprchovým koutem, TV (51 cm) s digitálním satelitem,
minibarem a balkonem, s možností přistýlky. Pokoje odpovídají 4* plus standard.
Poloha
Penzion se nachází v oblasti západní Šumavy nedaleko města Klatovy, na západním úpatí
hlavního šumavského hřebene cca 15 km jižně od Klatov směrem k německé hranici. Okolní
prostředí nabízí návštěvníkům překrásné procházky i celodenní výlety.
Služby
Gastronomické služby – plná penze.
Restaurace, bar, terasa, sauna, krytý bazén, parní kabina, masáže, krytá jízdárna.

Ceník
Základní cena: 2.150,- Kč
Příplatky + slevy
Necvičí osoba s jednou cvičící: - 200 Kč
Jednolůžkový pokoj: + 300 Kč/ noc
Věrnostní sleva - 100 Kč

Spojení
K penzionu se dostanete z Plzně po silnici E 53 do Klatov, z Klatov budete pokračovat silnicí
č 191 směrem na Nýrsko a Železnou Rudu. V Nýrsku sjedete na centrum a dále pokračujete
směr Chudenín, který je vzdálený od Nýrska 4 km. V Chudeníně odbočíte na téčkové
křižovatce (jiná zde není) směrem na Fleky.
Penzion uvidíte po ujetí 1 km na levé straně.
Doba cesty je z Plzně cca 50 min (60 km).

Destinace:
Termín:

Torre del Orso – jižní Jadran – Itálie, Poloostrov Salento – Sairon Club
27.5. - 3. 6. 2011
3. – 10.6. 2011
10.6. – 17.6. 2011
Oblast je právem nazývána KARIBIKEM Středomoří. Je to jedno z nejkrásnějších míst jižní
Itálie, kde si můžete odpočinout a zároveň si užívat nádherného prostředí jižního Jadranu.
Naleznete zde přírodní rezervace a také velké kulturní bohatství, především z období baroka.

CENY V KČ ZA APARTMÁN

NA TÝDEN

Mono 2 (max.2 osoby)

6.750,-/ 8.290,- (3.termín)

Bilo 4 (max.4 osoby)

9.890,-/11.490,- (3.termín)

Trilo 6
(pouze na vyžádání)

16.990,-/17490,- (3.termín)

Příplatky:
cvičební program
2 lekce denně

900,-/os./týden

transfer z/na letiště

1.300,-/os.

bus z/do ČR

2.990,-/os.

Ručníky

8€/os./výměna

dětská postýlka

50€

vratná kauce

100€

Snídaně

5€/os./den

Obědy

15€/os./den

CENY APARTMÁNU ZAHRNUJÍ:
nájem apartmánu/týden (pátek-pátek), spotřeby energií (voda, plyn a el. energie), klimatizace,
závěrečný úklid, povlečení.
DOPRAVA:
a) vlastní
b) bus
c) letecky (PRAHA - BARI: vlastní nákup letenek, případně letenku zajístíme na Váš účet za
poplatek 300 Kč)
SUPERVÝHODNÉ CENY LETENEK WIZZAIR - ČÍM DŘÍVE, TÍM LEVNĚJI!
Transfer z letiště Bari a zpět - cena 1.300 Kč platí pro děti i dospělé /dítě do 2 let zdarma bez
nároku na místo)
POLOHA: tento velmi dobře vybavený prázdninový komplex leží uprostřed bohaté
subtropické zahrady v centru oblíbeného letoviska Torre dell’Orso, které je proslulé jednou

z nejhezčích pláží jižního Jadranu, pouhé 4 km od přírodní rezervace Laghi Alimini, 13 km od
historického města Otranta a necelých 20 km od krásného barokního města Lecce.
PLÁŽ: překrásná romantická zátoka s bílou písečnou pláží lemovanou piniovým hájem a
vysokými vápencovými útesy bizardních tvarů se nachází cca 800 m od střediska (pro naše
hosty je zajištěna zdarma kyvadlová doprava sympatickým výletním vláčkem).
SLUŽBY A VYBAVENÍ: 3 bazény (1 pro děti), hydromasážní bazéenk, 2 tenisové kurty,
fotbalové hřiště, 2 hřiště na kuželky, dětské hřiště, vstupní hala s recepcí, hlídanými
bezpečnostními schránkami a barem-kavárnou, 2 klimatizované restaurace, pizzerie,
supermarket, amfiteátr pro zábavu a večerní animaci a uzavřené parkoviště. Obchodní
centrum se supermarketem, bary, restauracemi, cukrárnami a obchody všeho druhu se nachází
cca 400 m od střediska.
UBYTOVÁNÍ: velmi pěkně a moderně zařízené klimatizované apartmány v jednopatrových
řadových vilkách. Všechny disponují plně vybaveným kuchyňským koutem (kk) v obývací
místnosti/pokoji, vlastním sociálním zařízením, TV, trezorem a předzahrádkou nebo terasou
se zahradním nábytkem (přízemní mají i zahradní gril a venkovní sprchu).
TYPOLOGIE UBYTOVÁNÍ
Mono 2 osoby: 1 obývací místnost s kk a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou.
Bilo 4 osoby: obývací pokoj s kk a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice s
manželskou postelí.

