Hotel LESANA – DALIBORKA

Chodsko – jedno z nejoblíbenějších dovolenkových míst v
Česku. Pec pod Čerchovem je malebná vesnička, která
spolu s okolím učarovala B. Němcové, A. Jiráskovi, O.
Novému, J. Vrchlickému, J. Š. Baarovi a mnoha dalším.
Poznejte ho i Vy pěšky, na kole po mnohých stezkách pro
cykloturisty, ale i autem. Hotel Lesana – Daliborka nabízí
v krásném přírodním prostředí odpočinek, houbaření,
sportovní vyžití vč. koupání a rybolovu. V blízkosti je rekreační oblast Babylon, město Domažlice a dva přechody
do Německa – Folmava a Lísková – 6 km od termálních lázní Waldmünchen.
Ubytování: 2 – 3 – 4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením
a možností zapůjčit televizi za poplatek. Maximální kapacita
54 lůžek. Poplatek MÚ se platí na místě.
Strava: polopenze nebo plná penze
Doprava: vlastní i autobusová. Autobusová doprava
zajištěna z Kladna, Prahy (metro Zličín), Berouna, Rokycan
a Plzně - max. 390 Kč/os./zpáteční jízdenka.
CENA (za osobu/týden)
č. záj.: 100

dospělí

děti do 10 let

SEZONA/MIMO SEZ.

SEZONA/MIMO SEZ.

JZ ČECHY - Pec pod Čerchovem

polopenze
3640,-/3340,3450,-/3170,plná penze
3990,-/3690,3660,-/3380,Odjezd autobusu v 7.30 hod. od Domu kultury Kladno Sítná,
návrat kolem 13.30 hod. Do tohoto střediska si můžete s sebou vzít vaše čtyřnohé miláčky (á 50 Kč/den).

Pro skupiny je možné sjednat individuální cenu pobytu. Informujte se přímo v cestovní kanceláři!

ŠKOLNÍ POBYTY V PŘÍRODĚ - hotel Lesana
Termíny: duben, květen, červen, září, říjen (vždy sobota-sobota)
Cena pobytu na týden (včetně dopravy): Školky: 2540 Kč • Školy: 2640 Kč
Cena pobytu na týden s výchovnými pracovníky (včetně dopravy):
Školky: 2740 Kč • Školy: 2840 Kč

Na 10 dětí 1 osoba pedagogického doprovodu zdarma.

LESANKA - Pec pod Čerchovem
Nachází se v těsné blízkosti hotelu Lesana – Daliborka, v Peci pod Čerchovem. Ubytování je ve zděné
budově na okraji lesa. Kapacita ubytování je 50 lůžek. V areálu jsou dvě hřiště na míčové hry, dřevěný
srub s krbem, stolním tenisem a ohništěm. Ubytování je ve dvou zděných budovách, kde jsou dvou, tří
a více lůžkové pokoje. Sprchy a WC jsou společné po celkové rekonstrukci.
Strava: polopenze, plná penze v restauraci Hotelu Lesana, který se nachází cca 100m od objektu.
Pro větší skupinu lidí bude stravování zajištěno přímo v jídelně objektu ubytovacího zařízení.
Ubytovaní v tomto zařízení mohou využívat veškeré služby a možnosti areálu Hotelu Lesana -například
lov ryb(poplatek se platí na hotelu), koupání, opekání, restauraci, ruský kuželník atd. V místě jsou dobré
podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, houbaření atd.
Doprava: vlastní, autobusová - viz Hotel Lesana.
Parkování přímo u Lesanky.
Možnost víkendových pobytů!!

Výhodná cena ubytování!!!

Termín: květen - září

CENA (za osobu/týden)
polopenze
plná penze

dospělí
2 640,2 990,-

děti do 10 let
2 450,2 660,-

Lesanka - letní dětský tábor
Termín: 14.7. - 28.7. 2012 • cena 4190 Kč
Na všech dětských táborech máme zkušené vedoucí, kteří s námi spolupracují
řadu let, každoročně připravují bohatý táborový program, o čemž svědčí zájem
dětí, které se každoročně vracejí na dětský tábor.
Odjezd autobusu v 7.30 hod. od Domu kultury Kladno Sítná, sraz dětí v 7.00
hod., návrat kolem 14.00 hod. Zastávky autobusu: Praha 5 - Zličín, Beroun, Rokycany, Plzeň.
V ceně je zahrnuto základní pojištění, doprava, kulturní a sportovní činnost,
strava s dopol. a odpol. svačinou, pitný režim, ubytování, výchovný a zdravotní
personál.
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ČESKÝ RÁJ - Rakousy

„horní“

Termíny: 30.6. – 14.7., 14.7. – 28.7., 28.7. – 11.8., 11.8. – 25.8. 2012

Dětský tábor

(bývalý objekt POLDI KLADNO)

č. z.: 300

Poloha: Dětský tábor Rakousy je včleněn do nejkrásnější oblasti Českého ráje, který skrývá mnoho
malebných koutů např. Hrubá Skála, hrad Zbiroh, rozhledna Kozákov. DT leží v těsné blízkosti obce Rakousy,
okres Semily. Je položen na kopci s výhledem na řeku Jizeru, která protéká v tzv. „Medovém údolí“. Koupání
v řece Jizeře nebo na koupališti. V areálu DT je hřiště a stolní tenis. Ubytování: v chatách a ve
dvoulůžkových stanech – celková kapacita 100 lůžek. V roce 2006 jsme postavili velkou zděnou jídelnu,
v roce 2007 jsme zmodernizovali sociální zařízení a v současné době opravujeme všechny chatky.
Odjezd autobusu v 7.15 hod. od Domu kultury Kladno Sítná, sraz dětí v 6.45 hod.,
návrat kolem 14.00 hod. Zastávky autobusu: Praha 6-hotel Diplomat, Praha 9 - Černý Most a Mladá Boleslav.
V ceně je zahrnuto základní pojištění, úrazové pojištění, doprava, kulturní a sportovní činnost, strava
s dopol. a odpol. svačinou, pitný režim, ubytování, výchovný a zdravotní personál. Na všech dětských
táborech máme zkušené vedoucí, kteří s námi spolupracují řadu let, svědčí o tom zájem dětí, které se
každoročně vracejí na dětský tábor.

JIŽNÍ MORAVA - LUHAČOVICE
Penzion POMĚNKA
Nově zrekonstruovaný penzion leží v klidné části ve středu lázeňského
města. Je vhodný pro lázeňský nebo rekreační pobyt. Celková kapacita je
deset 2 lůžkových pokojů a dva apartmány, včetně soc. zařízení. Pokoje
jsou vybaveny televizorem, telefonem a lednicí.
cena/os/týden dospělí
hlavní sezona
4 760,mimosezona
4 060,Mimo hlavní sezonu zvýhodněné pobyty pro SENIORY (nad 60 let).
Podrobný ceník v CK.
Mimosezona: 1.-4. a 10. - 12.měsíc, hlavní sezona: ostatní měsíce.

Penzion využívá své vlastní kuchyně v malé restauraci s barem.
K dispozici je letní posezení a vinný sklep.
Na parkování je možno využít přilehlého parkoviště.

VLTAVA A LUŽNICE - Týn nad Vltavou
Statek NOVÝ DVŮR Termíny: celoroční provoz
Rekonstruovaný jihočeský statek Nový Dvůr slouží jako rekreační areál. Stojí na samotě v malebném údolí na soutoku řek Vltavy a Lužnice nedaleko města Týn nad Vltavou. Ideální místo
pro konání: týdenní rodinné pobyty s dětmi. Klubovna a salónek jsou vhodným místem pro
menší uzavřenou společnost. Večery Vám zpříjemní posezení u baru v útulném prostředí bývalé sýpky. K aktivnímu odpočinku slouží tenisový a volejbalový kurt, minigolf, stolní tenis, půjčovna loděk a sportovních potřeb. Vhodné místo ke koupání a rybolovu je 150 m od areálu na
soutoku Vltavy s Lužnicí. Okolní lesy poskytují hojnost hub, borůvek a brusinek. V okolí vedou
turistické stezky pro pěší túry. Provoz rekreačního zařízení je celoroční. Nový Dvůr je dobrým
výchozím místem k návštěvám jihočeských hradů a zámků Hluboká, Zvíkov, Český Krumlov,
Červená Lhota, Orlík a výletům do Rakouska a SRN.

CENA/os/týden
polopenze
plná penze

dospělí
4 190,4 810,-

děti do 10 let
2 920,3 550,-

Neobsazené lůžko: 150 Kč/den; pes 90 Kč/den

číslo zájezdu: 200

Ubytováni: 2 -4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, barevnou televizí, satelitním příjmem a rozvodem videa. Naleznete zde příjemné posezení v nově rekonstruované
restauraci. Aktivní odpočinek zajistí tenisový a volejbalový kurt, minigolf a cykloturistika. Vhodné místo na koupání na pláži u řeky Vltavy. Toto místo je jedním z nejoblíbenějších
míst pro rybolov. Strava: výběr je možný ze dvou jídel formou polopenze nebo plné penze. V cenách jídel nejsou započítány nápoje. Poplatek MÚ se platí na místě.
Doprava: vlastní. Nástupní den pro rekreační pobyt: sobota od 14 -ti hodin do 17 -ti hodin. Pokoje je nutno opustit v sobotu (při týdenním pobytu) do 09.00 hodin.

TŘEBOŇSKO

Penzion HOLENSKÝ DVŮR

Nachází se v kouzelné jihočeské přírodě s rybníky, bohatými lesy a řadou pamětihodností nedaleko od Jindřichova
Hradce. Nově rekonstruovaný Černinský dvorec, ležící osaměle u rybníku Velká Holná a u Jemčinské obory, dává soukromí a pohodu pro rodinnou dovolenou.
Mezi ostatními pensiony jižních Čech vyniká Holenský Dvůr širokou nabídku aktivit i relaxace a dále vynikající polohou. Málokteré ubytování jižních Čech Vám nabídne vyhřívaný, krytý bazén, bar, dvě
zahradní terasy, dva salonky, sál, tělocvičnu, masérnu, půjčovnu jízdních kol a pomůcek pro nejrůznější sporty.
Okolí pensionu nabízí nejkrásnější cyklostezky do okolí Třeboňska, vyjížďky na koních, golfové hřiště, fotbalové a volejbalové hřiště, sportovní rybolov, tenis.
Vaši pohodu si můžete zpestřit využitím masérských, kadeřnických a kosmetických
služeb. Poplatky: Pes 200 Kč, Neobsažené lůžko 200 Kč

CENA za os./týden
polopenze
plná penze

dospělí
4 830,5 530,-

děti do 10 let
3 380,3 870,-
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