Prodloužený víkend s Pavlínou Průšovou
plavání dětí + cvičení maminek
Prachatice – hotel Albatros****
•
•
•

3 lekcí plavání+ 3 lekcí cvičení
Hlídání dětí v době cvičení
Hotelový komplex nabízí dětem - dětský vnitřní
koutek (teepee), dětské venkovní hřiště s přilehlou
travnatou plochou s dřevěnými atrakcemi (vrak
ztroskotané plachetnice, rozhledna, tunel do neznáma)

Termín: 17.11. – 20.11.2011
Hotel Albatros najdete v klidné okrajové části města Prachatice – www.albatros.cz
Ubytování - všechny pokoje mají stejné vybavení, SatTV, telefony s přímou volbou, koupelnu se
sprchou a WC. Možnost zapůjčení postýlky pro děti.
Stravování - součástí hotelu Albatros je stejnojmenná klimatizovaná restaurace, přístupná nejen pro
hotelové hosty. V příjemném prostředí si můžete vybrat z nabídky řecké, mexické a italské kuchyně.
Pestrý výběr jídel, salátů, těstovin, steaků, bezmasých pokrmů.

CENA
POBYTU
SNÍDANĚ
POLOPENZE
PLNÁ PENZE

Dospělá osoba

Dítě do 12 let
se 2 dosp.os.

Dítě do 12 let
s 1 dosp. osobou

Dítě do 12 let
bez lůžka

2.650,3.100,3.400,-

1.000,1.270,1.450,-

1.280,1.550,3.680,-

300,570,750,-

Program a
hlídání
děti 0 – 6 let
650,650,650,-

zahrnuje:
• 3 lekcí cvičení
• 3 lekcí plavání dětí a miminek
• ubytování
• stravování – dle výběru
• hlídání pro děti v době cvičení – „Mateřské
centrum Sluníčko“
• vířivku a bazén ve vyhrazených časech
• vstup do sauny ve vyhrazených časech
• pobytovou taxu, parkovné
Pobyt začíná ve čtvrtek ubytováním po 14.00 hod a končí v neděli snídaní. Pokoje je nutné vyklidit do 11.00 hod.
Pobyt s programem bude realizován při minimálním počtu 15-ti cvičících osob.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo přizpůsobit program počtu a zdatnosti cvičících.
Nedílnou součást smluvního vztahu tvoří smluvní podmínky CK, které pozorně prostudujte před
svým podpisem. Pobyt je nutné zaplatit nejpozději měsíc před jeho uskutečněním.

Informace a přihlášky:

CK CAPRO s.r.o.
Ostrovského 3, 150 00 Praha 5

257003474, 257314278
603 550 414, 603 240 044
www.capro.cz, prodej@capro.cz

Pavlína Průšová
tel.: 776 795 779
e-mail: prusova.p@volny.cz

