
   

     

 

Sportovně relaxační víkend 

CO NÁS ČEKÁ:  

pobyt v krásné přírodě, cvičení venku, zábava, relaxace v saunách a vířivce, 
výlet k pevnosti Stachelberg, túra na Rýchorské boudy (to vše samozřejmě 

nepovinné, je možné jen odpočívat), prima parta… 

KDY: pátek 1. 10. až neděle 3. 10. 2021 

KDE: Sportovní a rekreační areál Bret, Prkenný důl, Žacléř: www.bretcz.cz 

Ubytování v nových luxusně vybavených roubenkách: www.chalupy-bret.cz 

CENA: 1.900,- Kč 

Spojení: autobusem přes Trutnov do Žacléře nebo autem.  

Ubytování v chalupách v pokojích po dvou (+ možnost přistýlky). Dva pokoje 
mají vždy společné příslušenství. Je možné mít dvoulůžkový pokoj jen pro sebe, 
ale cena pobytu bude navýšena o 900 Kč.  

Pro větší relax je víkend koncipovaný bez dětí a bez domácích mazlíčků, ale 
partnera (kamarádku, maminku, sestru…) si klidně vezmi s sebou. Když si nikoho 
nevezmeš a nebudeš chtít spát sama, tak budeš v pokoji s jinou přihlášenou.  

Cena zahrnuje: ubytování na 2 noci, program, cvičení, sobotní a nedělní snídani 
a páteční a sobotní večeři. V chalupách je možné si uvařit oběd nebo si zajít do 
restaurace v areálu (anebo si dát oběd v rámci túry).  

Není zahrnuto v ceně: masér, vstup do wellness (200,- Kč a obdržíš prostěradlo 
do sauny a ručník), obědy, vstup do pevnosti, nápoje jiné než voda z kohoutku. 

http://www.bretcz.cz/
http://www.chalupy-bret.cz/


 

Možnost tělesné diagnostiky na přístroji Tanita s 20 min. konzultací za 200,- Kč. 

Vegetariánská, bezlepková či jiná dieta je možná, ale je nutné ji nahlásit do 15. 
9. 2021 na info@klubzmeny.cz.  

Rezervuj svůj pobyt zde: www.klubzmeny.cz/vikend  

POZOR, prosím, pokud se přihlásíš s jinou osobou (osobami), vyplň rezervaci za 
každou osobu zvlášť a u každého uveď jeho vlastní telefonní číslo a jeho e-
mailovou adresu. Obdržíš ode mne potvrzovací e-mail. Odpověz mi na něj a 
napiš mi, prosím, jména osob, které pojedou s tebou, abych věděla, že máte 
být ubytováni spolu. Zálohová faktura přijde dohromady na všechny přihlášené. 

Záloha 950,- Kč při rezervaci na základě obdržení zálohové faktury.  

DŮLEŽITÉ: do sdělení pro příjemce platby napiš, prosím: klubzmeny 

Doplatek 950,- při příjezdu hotově nebo kartou.  

Storno poplatky při zrušení pobytu: 

 Zrušení zdarma 60 dní před příjezdem 
 50 % z uhrazené zálohy při zrušení pobytu méně než 60 dní před příjezdem 
 100 % uhrazené zálohy při zrušení pobytu méně než 15 dní před příjezdem 

Pro členky klubu KRÁSNÁ A ZDRAVÁ zdravý uvítací V.I.P. balíček! 

Máš-li otázky, napiš mi: info@klubzmeny.cz 

Těším se, že si víkend užijeme! Katka   

P.S. Fotografie (kromě foto chalupy) jsou z mých předchozích pobytů na Bretu
         

 

http://www.klubzmeny.cz/vikend
https://klubzmeny.cz/krasna-a-zdrava-akce/
mailto:info@klubzmeny.cz

