REKONDIČNÍ POBYTY 2021
Termíny i ceny rekondičních pobytů jsou potvrzené, ale jak bude vypadat
epidemiologická situace nikdo neví. Budeme vás informovat o případných změnách.
15.4.2021 se výbor online sešel a termíny a ceny schválil.
Každý pobyt je zarezervován pro 20 osob.
kde

Janské Lázně

Třeboň

Srní

Františkovy Lázně

termín

13.6. - 20.6.

14.9. - 19.9.

3.10. - 10.10.

7. 11. - 14.11.

vedoucí

Jarka Ducková

Blanka Vinařová

J. Dundáčková

J.Dundáčková

plná cena Kč

4.470

4.290

7.700

9.240

cena pro ALENky Kč

4.300

2.700

5.300

6.800

cena pro květinářky

3.800

2.200

4.800

6.300

Dochází ke změně v ceně u Janských Lázní. Lázně nám nabídly, že můžeme
využít státní dotaci 4.000,- Kč. Tím se pobyt podstatně zlevní. Je třeba si stáhnout
lázeňský voucher na www.kudyznudy.cz a číslo voucheru sdělit vedoucí rekondice
Jarce Duckové. Pokud by to někdo nedokázal, volejte buď mě, nebo Jarce,
poradíme, pomůžeme.
Ubytování je zajištěno v Dependance Réva - pokoj kategorie Economy.
Do Janských Lázní máme nabídku i na jednolůžkový pokoj - plná cena 5240,-Kč
- pro ALENky 5.070,-Kč
Zarezervováno máme 20 míst, pokud se nepřihlásí ALENky, můžete s sebou vzít
manžela, kamaráda nebo kamarádku - domluvte s vedoucí rekondice. Dodržte
prosím termín přihlášek a placení - 25.4.2021
V Janských Lázních je v ceně :












7 x ubytování
stravování formou polopenze
1 x klasická masáž
1 x havajská masáž
2 x perlička
2 x přísadová koupel
1 x rašelinový zábal
vstup do lázeňského AQACENTRA na 2 hodiny denně
vstup do FITNESS CENTRA na 2 hodiny denně
voucher na kávu do lázeňské Kolonády zdarma
slevy na volnočasové aktivity, možnost zakoupení vstupenky na Stezku
korunami stromů

Pokud už někdo zaplatil původně plánovanou cenu, přeplatek pošleme zpět na účet,
ze kterého platba přišla. Pokud jste již odevzdaly Jarce původní přihlášku, kde je
uvedena jiná cena, nevadí.

Všechny ceny u všech rekondičních pobytů jsou na osobu ve dvoulůžkovém
pokoji. Pokud někdo chce jednolůžkový pokoj, je třeba nahlásit vedoucí
rekondice.
Slevu 500,- Kč pro „květinářky“ je možné čerpat pouze na jeden rekondiční
pobyt za rok.
Jak jistě víte, Třeboň se neuskuteční v původně plánované termínu. Platný
termín je uveden v tabulce 14.9. až 19.9.2021
Přihlašovat se už teď můžete u vedoucích rekondic, termíny platby a přihlášky
doplníme dodatečně.
Dále se uvažuje o prodlouženém víkendu se cvičením v penzionu v Hřensku
(případně jinde) cca v polovině července, abychom mohly využít dotace Magistrátu
(pro Janské Lázně nemůžeme dotace Magistrátu využít, když využijeme státní slevu
4.000,-Kč/na pobyt)
Ještě nově rekondiční pobyt v Hřensku
Máme zamluvený penzion U přívozu, jedná se o týdenní pobyt od 14. do 21. 7.
Ubytování se snídaní v apartmánech a 2lůžkových pokojích.
Večeře přívozem přes Labe v restauraci U Kosti.
Program: ráno a v podvečer cvičení s Mišou, procházky Národním parkem České
Švýcarsko, plavba na lodičkách soutěskami, návštěva Děčína a lázní Bad Schandau.
Vstupné není v ceně pobytu.
Cena pobytu – plná cena 5.500,-Kč, dotovaná cena 3.200,-Kč, květinářky 2020
2.700,-Kč. V ceně je ubytování, polopenze, 2x denně rehabilitační cvičení.
Cenu pobytu je nutné uhradit do 25. 5. 2021 na účet ALEN: 2801781256/2010 Fio
banka. Stornopoplatek při pozdním odhlášení činí 200,- Kč.

