HORSKÉ LÁZNĚ

KARLOVA STUDÁNKA
1. termín:
(neděle – sobota)
2. termín:
(pondělí – neděle)

7.10.2018 - 13.10.2018
15.10.2018 - 21.10.2018

Cena: ubytování a plná penze

4.596,-- Kč

ubytování a polopenze

3.786,-- Kč

dovoz autobusem na místo a zpět zajištěn.
Lze jet i vlastním vozidlem.
Ceny jsou stanoveny pro 1 osobu ve dvoulůžkových pokojích se sociálním
zařízením. Ubytování je v lázeňských domech Vlasta a Bezruč.
Stravování v lázeňském domě Libuše.
Lázeňské domy nejsou bezbariérové.
V ceně nejsou zahrnuty:
lázeňský poplatek 15,-- Kč os/den
(nehradí děti do 18 let, studující, osoby starší 70 let a držitelé karty ZTP/P)
parkovné 50,-- Kč/noc – 1 osobní auto
Můžete se těšit na hodnotný relaxační pobyt ve velmi příjemném prostředí.
Lázně nabízejí moderně vybavený bazénový komplex, saunu, pobyt v solné
jeskyni, veškeré moderní lázeňské procedury s využitím přírodních léčivých
zdrojů.
Nejčistší vzduch ve střední Evropě, jedinečné horské prostředí či unikátní
architektonický styl jsou jen některé přednosti, kterými se mohou Horské
lázně Karlova Studánka dlouhodobě pyšnit.
Využijte této nabídky podzimního relaxačního pobytu!
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Karlova Studánka 6, 793 24 KARLOVA STUDÁNKA
Recepce nepřetržitý provoz: tel. 554 798 111
e-mail: lazne@horskelazne.cz www.horskelazne.cz

OZDRAVNÝ POBYT 2018
Horské lázně KARLOVA STUDÁNKA
Obec Stonava tentokrát zajistila ozdravný pobyt v krásném horském
prostředí Karlovy Studánky, pověstné nejlepší čistotou ovzduší
a ojedinělým léčivým klimatem.

Obec Stonava přijímá přihlášky na ozdravný pobyt
od pondělí 23.4.2018, a to pouze v úřední dny pondělí
a středy, v kanceláři čís. 4 v přízemí vpravo u p. Kupkové
(v době 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 h).
Nutno vzít s sebou občanský průkaz.
Kapacita míst je omezena.
V 1. termínu pouze pro 40 osob, v 2. termínu pro 60 osob.
Obec opět přispěje svým občanům na ozdravný pobyt částkou 400,-- Kč
na každou osobu i dítě - dle schváleného Programu k poskytnutí dotace na
ozdravný pobyt občanů Stonavy (k nahlédnutí na webových stránkách obce
Stonava).
Příspěvek bude realizován až po návratu.
Podrobnosti vám sdělí p. Kupková, pověřená organizací ozdravných pobytů

Ing. Ondřej Feber, v. r.
starosta obce

Informace u p. Kupkové
na telefonu 596 422 128

e-mail: kkupkova@stonava.cz
www.stonava.cz

