ZLEVNĚNÉ
TÝDENNÍ POBYTY
„SENIOR 2019“
POBYTY V ČESKÉ REPUBLICE
HOTEL ALF – BOROVANY, 11. 5. – 12. 10., od soboty do soboty, začátek večeří
Velmi komfortní ubytování v historickém městečku Borovany v jižních Čechách; nedaleko hotelu je přírodní koupaliště (senioři mají výraznou slevu); pěší výlety po turistických značkách; v blízkosti ZOO Dvorec se vzácnými
kočkovitými šelmami; snadná dopravní dostupnost krásných jihočeských měst a městeček i rakouského Gmündu. UBYTOVÁNÍ ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením (mimo období od 30. 6. do 3. 9.
lze mít 2 lůžkový pokoj pro jednu osobu s příplatkem
100 Kč/noc). STRAVOVÁNÍ v rozsahu plné penze. DOPRAVA rychlíkem nebo autobusem z Prahy do Českých
Budějovic a odtud autobusem na autobusové nádraží
Borovany (200 m od hotelu); při individuální dopravě
autem lze bezplatně parkovat na hotelovém parkovišti.

CENA: 4500 Kč
HOTEL ASTORIA – JANSKÉ LÁZNĚ, termíny sdělí hotel, od soboty do soboty, začátek obědem
Hotel je na okraji městečka, 350 m od lázeňské kolonády a 10 min. chůze od kabinkové lanovky na Černou
Horu; okolí je vhodné k procházkám i k delším výletům;
v místě je krytý bazén, minigolf, biliard klub a kino; lze
využít masáží a rehabilitačních procedur. Hotel Astoria disponuje hotelovým autobusem (19 míst k sezení
+ 7 míst k stání). Tento autobus je za poplatek k dispozici pro hotelové hosty k realizování výletů po okolí.
UBYTOVÁNÍ ve 2 až 5lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí + SAT (lze mít 2lůžkový pokoj pro jednu osobu s příplatkem 30 %). STRAVOVÁNÍ
v rozsahu plné penze. DOPRAVA přímým autobusem z Prahy – Černého Mostu do Janských Lázní (350 m od hotelu); při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat na hotelovém parkovišti.

CENA: 3430 Kč

HOTEL BOHMANN – BABYLON, 1. 1. – 20. 12., nástup kterýkoli den v týdnu, začátek večeří
Velmi komfortní ubytování ve známém rekreačním místě na Domažlicku; 500 m od koupaliště Babylon; hotelový zastřešený bazén zdarma;
pěší výlety po turistických značkách; cyklistické stezky (půjčovna jízdních
kol); snadná dopravní dostupnost krásných západočeských i bavorských
měst a městeček, jakož i historických chodských míst a horských středisek na obou stranách hranice. UBYTOVÁNÍ ve 2 a 3lůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením (lze mít 2lůžkový pokoj pro jednu osobu
s příplatkem 50 Kč/noc). STRAVOVANÍ v rozsahu plné penze, servírované (každý obdrží hotelovou kartu na 270 Kč/den na snídani, oběd
a večeři podle výběru). DOPRAVA rychlíkem nebo autobusem z Prahy do Domažlic a odtud autobusem nebo
vlakem až na místo; při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat na hotelovém parkovišti.

CENA: 4800 Kč
HOTEL ENGADIN – ŠUMAVA, 22. 6. – 2. 11., od soboty do soboty, začátek večeří
Hotel je umístěn 2 km od Železné Rudy nad údolím říčky Řezné; okolí
je vhodné k procházkám i delším výletům; v blízkosti přírodní koupaliště, tenisové kurty a squash; možnost objednat masáže přímo v hotelu, vířivka a sauna; hotel pořádá jednodenní výlety autobusem nebo
mikrobusem na území ČR i SRN – např. okruh okolo Javora, okruh
Šumavou, Pasov, Regensburg a Berchtesgadenské Alpy. UBYTOVÁNÍ
ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (lze mít
2lůžkový pokoj pro jednu osobu s příplatkem 50 Kč/noc). STRAVOVÁNÍ v rozsahu plné penze. DOPRAVA přímým rychlíkem z Prahy do stanice „Železná Ruda, centrum“ a odtud zabezpečuje hotel odvoz mikrobusem až na místo (poplatek 10 Kč/os.)
a stejným způsobem zpět; při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat na hotelovém parkovišti.

CENA: 3780 Kč
HOTEL KORMORÁN – ZLENICE, 13. 4. – 19. 10., od soboty do soboty, začátek večeří
Útulný menší hotel Kormorán je v osadě Zlenice na břehu řeky Sázavy, několik minut chůze od železniční zastávky; okolí je vhodné k procházkám i delším výletům, k houbaření a ke koupání v řece; přívozem
se lze přepravit na protilehlý břeh a odtud projít krásnou lesní cestou
do letoviska Senohraby; lze též podnikat výlety motorovým vláčkem
do celého Posázaví. UBYTOVÁNÍ ve 2 až 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (lze mít 2 lůžkový pokoj pro jednu osobu s příplatkem 100 Kč/noc). STRAVOVÁNÍ v rozsahu plné penze. DOPRAVA
osobním vlakem z Prahy s přestupem v Čerčanech; na přání zabezpečí
hotel bezplatně dopravu od železniční zastávky a zpět; při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat
na hotelovém parkovišti.

CENA: 4200 Kč
HOTEL RUSAVA – HOSTÝNSKÉ VRCHY, 5. 1. – 14. 12., od soboty do soboty, začátek večeří
Velmi komfortní ubytování v obci Rusava uprostřed nádherné přírody v srdci Hostýnských vrchů; klid, čisté ovzduší,
příjemné posezení na hotelové terase s výhledem na okolní kopce a lesy; v ceně pobytu 60 minut v hotelovém krytém bazénu; lze využít placené služby (wellness s vířivkou,
saunou i párou, masáže, zábaly a aroma koupele, kulečníky, bowling, šipky a bazén nad rámec 60 minut); 100 m
od hotelu venkovní vyhřívané koupaliště; v zimě 200 m
od hotelu sjezdovka; krásné lesy pro houbaření, ideální
trasy pro turistiku, cykloturistiku i nenáročné procházky;

v blízkosti známé poutní místo Sv. Hostýn. UBYTOVÁNÍ ve 2 a 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a televizí (lze mít 2lůžkový pokoj pro jednu osobu s příplatkem 100 Kč/noc), většina pokojů s balkonem.
STRAVOVÁNÍ v rozsahu plné penze. DOPRAVA přímým rychlíkem z Prahy do Hulína, dále osobním vlakem
do Hlinska a odtud autobusem do zastávky „Rusava, kino“ a z ní odvoz hotelem zdarma až na místo; při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat na hotelovém parkovišti.

CENA: 5800 Kč
HOTEL ŽÁKOVA HORA – HERÁLEC, 7. 4. – 23. 9., od neděle do neděle, začátek večeří
Hotel je v centru Žďárských vrchů, v klidném
a malebném zákoutí Českomoravské vysočiny,
v ekologicky čisté krajině; je to výborné místo
k aktivnímu i pasivnímu odpočinku; jsou zde
značené turistické trasy; v hotelu je fitcentrum,
vířivka a sauna, půjčovna kol; lze objednat masérské služby. UBYTOVÁNÍ ve 2 a 3lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením a televizí (lze mít 2lůžkový pokoj pro jednu osobu
s příplatkem 50 Kč/noc). STRAVOVÁNÍ v rozsahu plné penze. DOPRAVA: přímým rychlíkem
z Prahy do Žďáru nad Sázavou a odtud autobusem až na místo; při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat na hotelovém parkovišti.

CENA: 4200 Kč
PENZION PROTĚŽ – LÁZNĚ LIBVERDA, 6. 1. – 5. 1. 2020, od neděle do neděle, začátek večeří
Lázně Libverda jsou v Jizerských horách, 26 km od Liberce, 1 km
od známého poutního místa Hejnice; penzion je vzdálen 200 m
od lázeňské kolonády s minerálním pramenem; v lázních lze objednat lázeňské procedury; hezké jsou procházky v lázeňském
parku; okolí je vhodné pro turistiku. UBYTOVÁNÍ ve 2 až 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí a ledničkou (lze mít 2 lůžkový pokoj pro jednu osobu s příplatkem
50 Kč/noc). STRAVOVÁNÍ v rozsahu polopenze. DOPRAVA vlakem nebo přímým autobusem z Prahy do Liberce, dále vlakem
do Hejnic a od železniční stanice Hejnice autobusem do zastávky „Lázně Libverda, pošta“ (80 m od penzionu); při individuální
dopravě autem lze bezplatně parkovat na parkovišti penzionu.

CENA: 3444 Kč
PENZION U PETRA – JESENÍK, 1. 4. – 31. 10., od neděle do neděle, začátek večeří
Penzion nabízí stylové ubytování v Jeseníku, 800 m od Priessnitzových léčebných lázní; čistý vzduch a nedotčená příroda;
krásná místa v blízkém i širokém okolí; značené turistické
trasy; dobrá dopravní dostupnost horských středisek Jeseníků; přímo v penzionu k dispozici vířivka a sauna a možnost
objednání masáží. UBYTOVÁNÍ v 1 až 4lůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV a WiFi. STRAVOVÁNÍ
v rozsahu polopenze. DOPRAVA přímým autobusem z Prahy nebo rychlíkem z Prahy do Zábřehu na Moravě a odtud
osobním vlakem do Jeseníku; na přání zabezpečí penzion
zdarma dopravu od vlaku či autobusu až na místo; při individuální dopravě autem lze bezplatně parkovat na parkovišti
penzionu.

CENA: 4550 Kč

POBYT V CHORVATSKU
S CK AQUARIUS ADRIATIC

HOTEL ARKADA – STARI GRAD, 14. 6. – 23. 6, od soboty do soboty, začátek večeří
Letovisko Stari Grad je historicky nejvýznamnějším městem ostrova Hvar, který představuje spojení nádherné přírody a bohatého kulturně historického dědictví. Má nejvíce hodin slunečního svitu v roce z celého
Chorvatska. Okouzlí křišťálově čistým mořem a vůní levandule a rozmarýnu, jakož i rozsáhlými vinicemi.
UBYTOVÁNÍ ve 2 a 3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a balkonem (lze mít 2lůžkový pokoj
pro jednu osobu s příplatkem 2000 Kč/týden); za pokoj s výhledem na moře je příplatek 500 Kč/osoba/týden;
součástí objektu je kavárna, aperitiv bar, cukrárna a terasa s příjemným posezením; hosté mohou využít venkovní bazén s mořskou vodou a krytý bazén s ohřívanou mořskou vodou, saunu a posilovnu. STRAVOVÁNÍ
v rozsahu plné penze – snídaně formou bufetu (včetně teplých a studených nápojů), oběd jednotný (nápoje
za poplatek), večeře formou bufetu (nápoje za poplatek). DOPRAVA luxusním autobusem z Prahy do trajektového přístavu Split a zpět (odjezd z Prahy v pátek odpoledne a návrat do Prahy v neděli dopoledne),
trajektem Split – Stari Grad a zpět (úhrada na místě – 2 x cca 50 kun/os., tj. cca 2 x 180 Kč) a přeprava
od trajektu do hotelu a zpět.

CENA VČETNĚ DOPRAVY (kromě trajektu): 7990 Kč

Ceny platí pro seniory 55+ a invalidní důchodce –
a v obou případech i pro doprovod.
(Při rezervaci je nutno uhradit 50 % ceny a doplatit nejpozději 1 měsíc před pobytem.)

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY K POBYTU:
(Při komunikaci vždy uveďte, že jde o pobyty „SENIOR 2019“.)

ČESKÁ REPUBLIKA
Hotel Alf, Žižkovo nám. 2, 373 12 Borovany,
tel.: 387 980 124, 602 169 285, hotel.alf@seznam.cz
Hotel Astoria, Lázeňská 52, 542 25 Janské Lázně,
tel.: 499 875 317, 777 159 570, info@hotel-astoria.cz
Hotel Bohmann, 344 01 Babylon 11,
tel.: 379 793 226, hotel@hotelbohmann.cz
Hotel Engadin, 340 04 Železná Ruda 35,
tel.: 773 650 058, 602 481 112, engadin@engadin.cz

Hotel Kormorán, 257 22 Zlenice u Čerčan 24,
tel.: 317 776, 602 442 735, hotelkormoran@seznam.cz
Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334, tel.: 573 392 076,
777 794 700, recepce@hotelrusava.cz
Hotel Žákova Hora, 592 01 Herálec 400,
tel.: 566 663 133, ikrebs@seznam.cz
Penzion Protěž, 463 62 Lázně Libverda 150,
tel.: 482 322 573, 603 290 606, pension.protez@volny.cz
Penzion U Petra, Lipovská 328, 790 01 Jeseník,
tel.: 584 411 898, 604 587 818, info@upetra.cz

CHORVATSKO
CK AQUARIUS ADRIATIC, Korunní 61,120 00 Praha 2,tel.: 222 510 556, 737 519 009, info@ck-aquarius.cz
Použité fotografie poskytli provozovatelé ubytovacích zařízení a CK Aquarius Adriatic.

