Sdružení taoistického tai chi v ČR, z.s.

Region Čechy Vás a Vaše rodiny, přátele a známé
srdečně zve na

do příjemného prostředí

Autokempu Milovice u Hořic v Podkrkonoší
ve dnech 25. 05. - 27. 05. 2018
Milí členové chcete s námi prožít májové dny ? Chtějí Vaši blízcí poznat s kým trávíte čas ?
Vezměte je s sebou, na věku nezáleží, nikdo se určitě nudit nebude. Každý den si zacvičíme
minimálně jednu sestavu, abychom se protáhli. Pro zábavu budou přichystané nějaké hry a
soutěže. Společné zážitky můžeme pak sdílet při večerním posezení u ohně, opékání špekáčků a
k tomu s kytarou si zvesela zazpíváme.
Mimo jiné je v kempu možné sportovní vyžití (tenis, mini golf, basket apod.)
Milovníkům turistiky doporučíme v okolí řadu zajímavých míst, stejně tak milovníkům sladkých
trubiček nebo sochařského umění bude stát za to spojit pobyt s návštěvou nedalekých Hořic.
Přijďte pobejt, těšíme se na Vás!

Závazné přihlášení nejpozději do 30. 04. 2018 na níže uvedeném kontaktu
Kontaktní osoba:

Věra Pešlová st.

tel. 608 210 596

e-mail: peslova.vera@centrum.cz

Informace k víkendovému pobytu Milovice okres Jičín 25. 05. - 27. 05. 2018
Ubytování :
K dispozici jsou třílůžkové chatky (2 postele z toho jedna patrová) s přistýlkou (rozkládací křeslo).
Ve všech chatkách je možnost jednoduchého vaření a úschovy potravin (jednoplotýnkový el. vařič,
rychlovarná konvice a mini chladnička). Chatky jsou bez nádobí !!
V chatkách je možné přitopení el. zářiči. Lůžkoviny za poplatek nebo vlastní.
Ubytování ve vlastním zařízení (stan, karavan) je možné.
Kemp má společné sociální zařízení (WC a sprchy) a samostatné hygienické zařízení pro vozíčkáře.
Parkování je možné přímo u chatek, karavanů či stanů.
Ceník ubytování:
165 Kč obsazené lůžko / noc
Přistýlka 80 Kč / noc
Elektrické přitopení v chatce 80 Kč/den
Sada povlečení 50 Kč souprava/ není podmínkou může být vlastní
Žeton do sprchy 20 Kč / 3 min.
Auto 50 Kč / den
Pes na vodítku 50 Kč / den
Rekreační poplatek osoba 18-70 let 10 Kč
Malý stan / 2 osoby/ 65 Kč / den
Velký stan /3 osoby a více/ 115 Kč / den
Karavan, obytné auto 115 Kč / den
Stravování:
Stravování si zajišťuje každý sám, k dispozici je restaurace Club Milovice vedle kempu a kiosek v kempu (v
současné době hledají pro restauraci a kiosek nájemce) ,nebo motorest Milovice na I/35 v docházkové vzdálenosti a
cca 100 m od kempu je prodejna potravin Coop.
Objednávka pobytu:
Pobyt je nutné objednat nejpozději do 30. 04. 2018 na níže uvedeném kontaktu.
V objednávce pobytu uveďte vaše jméno + kontakt na Vás, počet dospělých a dětí (věk), požadovaný typ
ubytování a jestli budete mít sebou psa.
Pobyt v kempu zajišťujeme hromadně, ale platbu v hotovosti provede v den příjezdu každý zvlášť na místě
v recepci kempu kde bude k dispozici jmenný seznam účastníků.
Příjezd:

pátek 25.05.2018 recepce bude otevřena od 16.00-19.00 hod.

Odjezd: v průběhu neděle není časově omezeno, lze odjet i v pozdějších odpoledních hodinách
Kontaktní osoba: Věra Pešlová st. tel. 608 210 596 e-mail: peslova.vera@centrum.cz
V případě, že budete mít v den příjezdu nějaký problém volejte (nikdo nebude na recepci nebo vám ujede
spoj apod.)
Dopravní spojení: Kemp je dostupný i veřejnou dopravou z Prahy-Černého Mostu dálkovými autobusy
do Milovic s jedním přestupem buď v Jičíně, Hořicích nebo Hradci Králové.

