Akademie nadání o. s. vás zve na

PRÁZDNINOVÝ POBYT V PECI IV
www.akademie-nadani.cz

Po kladných ohlasech na předchozí letní akce jsme se rozhodli znovu uspořádat společný pobyt dětí
s rodiči s možností ubytování tentokrát v penzionu na Šumavě. Jedná se o

Penzion ALMA ve Dlouhém Boru čp. 19 v Nové Peci.
Penzion se nachází v obci Nová Pec, která leží na pravé straně Lipenské přehrady v NP Šumava.
Nabízí ubytování ve 2, 3 a 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s celkovou kapacitou
40 lůžek. V ceně je zahrnuta plná penze.
V penzionu je vlastní restaurace s terasou. Pro ubytované hosty je k dispozici parkoviště ve dvoře,
posezení na zahradě s ohništěm, uzamykatelná úschovna kol a lyží, kotec pro psy. Ke sportovním
hrám je možno využít zatravněnou plochu na zahradě a ping-pongový stůl.
V okolí lze provozovat vodáctví (po domluvě lze údajně zajistit výlet z Lenory nebo Soumarského
mostu až přímo k penzionu), rybaření, slunění, koupání (za nepříznivého počasí Aquaworld Marina
Lipno), jízdu na kolečkových bruslích (17 km dlouhá trasa Nová Pec - Stožec), turistiku, cyklistiku aj.
Doprava je individuální. Lokalita je dostupná vlakem i autobusem.
POBYT JE URČEN PRO DĚTI S RODIČI NEBO JINÝMI ODPOVĚDNÝMI OSOBAMI.
Program pobytu bude částečně organizován, všechny nabízené aktivity budou dobrovolné
a přizpůsobí se počasí a potřebám dětí. Určitě bude dostatek času na společné hry, relaxaci, výlety,
táborák. Každý tvořivý návrh na zpestření pobytu je samozřejmě vítán.

TERMÍN:
Ne – So 30. 6. – 6. 7. 2013
CENA:
(zahrnuje ubytování s plnou penzí
včetně nákladů na organizaci)
dospělý

4.580,- Kč pro členy / 4.810,- Kč pro nečleny

dítě do 10-ti let

3.630,- Kč pro členy / 3.820,- Kč pro nečleny

Máte-li zájem se zúčastnit, vyplňte závaznou přihlášku a uhraďte zálohu 1.000,- Kč na osobu
nejpozději do Pá 31. 5. 2013, doplatek je nutné zaplatit nejpozději do Pá 14. 6. 2013.
Platbu za pobyt je možné provést buď v hotovosti v kanceláři ANA nebo
na účet č. 234624537/0300 pod VS 402 s uvedením jména v popisu příkazu k úhradě.
Přihlášky a informace:
osobně – ANA, Doudlevecká 36, Plzeň (nad CK AVAS)
e-mail – info@akademie-nadani.cz
telefon – 604 612 205
Upozornění:
Při zrušení pobytu budou podle ubytovacího řádu účtovány následující storno poplatky - v době 14 až 8 dní
před odjezdem 30 % z ceny za pobyt, v době 7 dní a kratší pak 50 %. Při nenaplnění kapacity si ANA
vyhrazuje právo na zrušení akce.

