Akademie nadání, z.s. vás zve na

PRÁZDNINOVÝ POBYT NA JAVORNÍKU

ANEB

„PEC IX“

www.akademie-nadani.cz

Po kladných ohlasech na předchozí letní akce znovu
pořádáme společný pobyt dětí s rodiči s ubytováním
opět na nedaleké Šumavě. Konkrétně se jedná o

Hotel Krásná Vyhlídka v Javorníku čp. 42 u Stach.
Hotel se jako jediný na východní straně hory Javorník může pochlubit unikátní polohou umožňující
okouzlující pohled do rozlehlé šumavské krajiny. Najdete jej v obci Javorník přímo u odbočky cesty
vedoucí k rozhledně s kruhovým výhledem na jejím vrcholu.
Hotel nabízí ubytování ve 2, 3 a 4-lůžkových pokojích se sociálním zařízením s vyhrazenou
kapacitou až 38 lůžek. V ceně pobytu je zahrnuta plná penze, nástup je možný po 15. hodině. V hotelu
je vlastní restaurace, pro ubytované hosty je vybaven samostatnou jídelnou s malou dětskou hernou.
Areál hotelu zahrnuje i venkovní terasu s možností grilování a dětské hřiště se skluzavkou,
pískovištěm a houpačkami. Pro společné aktivity nám bude k dispozici velký sál.
Doprava je individuální, parkování je možné zdarma přímo u hotelu.
Turistickými zajímavostmi v okolí jsou „menhiry“, kaplička sv. Antonína Paduánského, hrady
Kašperk a Rabí, keltské hradiště Obří hrad, šumavské slatě, pramen Vltavy, Boubínský prales aj.
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 a výlety.
Každý tvořivý návrh na zpestření pobytu je samozřejmě vítán.

TERMÍN:
Ne – So

22.7. – 28.7.2018

CENA:
(zahrnuje ubytování s plnou penzí
včetně nákladů na organizaci)
Pokoj:

dospělý
dítě (do 12 let)

4.140,- Kč / členská sleva 3.840,- Kč
3.450,- Kč / členská sleva 3.210,- Kč

Máte-li zájem se zúčastnit, vyplňte závaznou přihlášku a uhraďte zálohu 1.000,- Kč / osobu
nejpozději do Čt 31.5.2018, doplatek je nutné zaplatit nejpozději do Po 18.6.2018.
Platbu je možné provést buď v hotovosti na recepci ANA nebo
na účet č. 234624537/0300 pod VS 402 s uvedením jména a názvu akce (Javorník).
Přihlášky a informace:
osobně – ANA, Jiráskovo nám. 31, Plzeň (v přízemí za 2. prosklenými dveřmi vpravo)
e-mail – info@akademie-nadani.cz
telefon – 604 612 205
Upozornění:
POBYT JE URČEN PRO DĚTI S RODIČI NEBO JINÝMI ODPOVĚDNÝMI OSOBAMI.
Při zrušení pobytu budou účtovány následující storno poplatky - v době 14 až 8 dní před odjezdem 30 %
z ceny, v době 7 dní a kratší pak 50 %. Při nenaplnění kapacity si ANA vyhrazuje právo na zrušení akce.

