ROH „zotavovna MORAVA” Tatr. Lomnica

rezervační kód

400 m 18 km 17 km 500 m
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proč SEM ? • originální recesní retropobyt oceněný "Velkou cenou cest. ruchu"

Společné foto před hotelem

ANDĚL NA
HORÁCH

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENĚ (včetně základního cestovního a insolvenčního pojištění):
• Wi-Fi u recepce zdarma
• 7x ubytování (8 dní/7 nocí):

"dovolená v tatrách jako tenkrát"

Vrátíme Vás do doby odborářských rekreací ROH
Ráno nás probudí řízné tóny budíčku a krev nám rozproudí rozcvička v ranní rose.
Po soutěžích zakončíme den promítáním kultovních filmů z dob odborářské rekreace
(Andělé, Homolkovi). O seznamovací večírek a bohatý program se starají sportovní
a kulturní referenti. Neuniknete ani brigádě kolem hotelu.
Že Vám to něco připomíná? Kdo to nezažil na vlastní kůži,
to jistě zná ze starých filmů. K dokonalosti této iluze přispějí
nejen relikvie rekreace ROH, ale i originální interiéry a exteriéry
"Zotavovny MORAVA", kde trávil svou dovolenou Jaroslav
Marvan alias Gustav Anděl.
Vyžádejte si program pobytu - jezdíme na výlety
Kytary a harmoniky vezměte s sebou!
Možnost přikoupení pohodlné dopravy vlakem - cena na dotaz.
Nástupní místa: PRAHA, PARDUBICE, ČESKÁ TŘEBOVÁ, ZÁBŘEH n.M.,
OLOMOUC, Hranice n.M., OSTRAVA, HAVÍŘOV, ČESKÝ TĚŠÍN. „Rekreační
referent“ Vás usadí ve vlaku na místa. V Popradu bude přistaven autobus,
který Vás odveze s Vašimi zavazadly až k Zotavovně MORAVA.

1 DÍTĚ do 4,99 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA

Poloha: hotel, který si stále uchovává atmosféru z dob, kdy zde trávil dovolenou "Anděl na horách", je umístěn
poblíž centra Tatranské Lomnice pouhých 200 m od údolní stanice lanové dráhy na Skalnaté pleso a Lomnický štít.
Vybavení: jídelna, kavárna s barem, stolní tenis, sauna, masáže, dětský koutek, Wi-Fi + internetový koutek
s počítačem u recepce. V hotelu není výtah. Pokoje včetně koupelen po rekonstrukci.
Koupání: krytý bazén (5x10 m) v hotelu Sorea URÁN (700 m). Vodní svět AquaRelax v hotelu TITRIS (1 km)
v Tatranské Lomnici. Celoroční termální aquapark "AQUACITY" v Popradu (17 km). Termální koupaliště Vrbov 18 km.

Rekreace roh

EANTů !

ÝCH REKR

NADŠEN
UŽ 4300

POJEĎTE S NÁMI, JE TO SRANDA A BÁJEČNÁ ZÁBAVA !
z

TERMÍNY - CENA
za os./pobyt
s polopenzí (bufet)

SENIOR
nad 50 let
lůžko přistýlka

jaro: (ne-ne) 28.04. - 05.05. 6 999 6 399
léto:
10.08. - 17.08. 7 999 7 199
podzim: 07.09. - 14.09. 7 999 7 199

DOSPĚLÝ
DÍTĚ
DÍTĚ
1 Neobs. Přípl.
od 15 do 50 let od 5 do 15 let do 5 let
lůžko balkon
lůžko přistýlka lůžko i přistýlka lůžko
7 599
8 599
8 599

6 999
7 299
7 299

4 499
4 999
4 999

1 199
1 499
1 499

899
999
999

2 - lůžkové pokoje s možností přistýlky, Spr.+WC, SAT/TV, balkon - jih (za příplatek)
2 - lůžkové pokoje, Spr.+WC, SAT/TV - sever (orientace k Lomnickému štítu) - jednoduché pokoje
• 7x polopenze (snídaně i večeře - bufetové)
• Servis rekreačních referentů

• 5x zdarma relaxační hodina jógy
• Parkovné zdarma
• Celodenní program, rozcvičky, večírky s živou hudbou, promítání, besedy, brigáda, soutěže aj.

Splav Dunajca

Jezdíme na výlety z Tater
Polsko - Zakopane, Tatranská Bialka, Spišský
hrad, Spišská Sobota, splav Dunajca - Pieniny,
Levoča, Bachledova Dolina, termální areál Vrbov,
Kežmarok, Poprad, Štrbské Pleso, Liptov, Košice
nebo návštěva Nestville Parku (skanzen, exkurze
v lihovaru, ochutnávka první slovenské whisky,
čokolateria, minipivovar). Výlety fakultativně.

Poplatky placené na místě (bez záruky): rekr. poplatek 1,- €/osoba od 18 let/den. Dítě zdarma se 2 plně platícími osobami.

Recesní průvod
Prvomájový průvod

Koupání s aquajógou v term. areálu VRBOV
Rozcvička

Brigáda

Večírek

499
499
499

