Obec Turkovice nabízíobčanůmpobytot ý záiezd v termínu 4.7.28L8 - 8.7.2018.

Krkonoše - ŠpindterůvMl,ýn, hotel Barbora www.hotelbarbora.com
dospěIá osoba 690,- Kč /1 den {cena celkem 276a,- Kě}, dítě }11 let /t83,- Kč/1 den
(cena celkem 1932,- Kč), děti 0-2 roky bez nároku na lůžkoa stravu zdarma, možnost pŮičenídětsképostý|kv
Cena ubytování s polopenzí

-

zdarma, poplatek za lůžkovinydo dětské postýlky 15O,- l(ě za pobyt. Doprava vlastní- kažďý si zajistí sárn.
Rčlt den. Ceny jsou platné pfi obsazení
Dospělá osoba ve věku l8{9 let platí místnípoplatek ve v,ýši

tif

min.2 osob na pokoii.
Občanés trvalým pobytern v obci Turkorriee maií slevtr na poby* nezletilé děti ve výši 6íX},- Kč, dospělí

'ffi,-

Kč.

lnformace o hotelu - všechny pokoje majívlastnísociální zařízení. Součástí hotelu je prostorná a útulná restaurace,
propojená s terasou, ze které je překrásný výhled na centrum Špindlerova Mlýna a vrcholky Krkonoš. Polopenze snídaně formou rautu, večeře výběr ze tří druhů jídel, polévka, saláty, zákusky. V restauracije možnost jídla po celý
den dle jídelního lístku a denního menu. TočíPlzeň, majíkvalitnívínaz Habánských sklepů a alkoholické i
nealkoholické nápoje. Dále je tam herna pro děti, v létě hřiště, houpačky, pískovištěa další.Sauna, vířivka, stolní

tenis, stolnífotbal, billiard, el,šipky, půjčovna horských kol přímo u hotelu. Neplacené soukromé parkoviště před
hotelem.
Vyplněnou přihlášku předejte paníJaně Sotonové na Poště v Turkovicích nejpozději do 28. 2.2018 zároveň se
zaplacením zálohy na pobyt ve výši 1000,- Kč za každou přihlášenou osobu. Bez úhrady zálohy není možnépobyt
rezervovat. V případě naplnění kapacity hotelu, která je rezervována, rozhoduje termín podání přihlášky s úhradou

zálohy. Dalšíplatba za ubytování bude vybírána v měsíci dubnu 2018.

Přihláška k pobytovému zájezdu: Krkonoše, ŠpindlerůvMlýn, hotel Barbora, termín zájezdu 4.7.-8.7.2017
Záloha při podání přihlášky 1000,- Kč /osobu.

Jméno, příjmenía trvalý pobyt přihlášeného:

Telefonní číslona společnéhozástupce.....

..

Počet pokojů...............

V případě potřeby více pokojů, poznamenejte u osob, kdo bude s kým ubytován (je potřeba
velikosti pokojů).

k

zajištěnípočtu a

