
Krkonoše – Harrachov 

Wellness hotel Svornost ***  
 
 

10.4. – 13.4. 2014 
Již po několikáté pro Vás opakujeme velmi oblíbený aktivní pobyt s 

Babyclubem Lachtánek -  prodloužený víkend v Harrachově v osvědčeném 
hotelu Svornost. 

 Harrachov je malé město, které leží u hranic s Polskem. Díky své 
poloze je především jedním z našich nejvýznamnějších středisek zimních 
sportů, ale i v létě se tu nabízí mnoho možností pro Vaše sportovní vyžití. V 
Harrachově naleznete řadu  krámků se suvenýry, obchody se sklem i z místní 
sklárny, restaurace, kavárny, pizzerii a cukrárnu.  

Wellness hotel Svornost*** se nachází uprostřed přírody, a přitom jen 
5 minut od centra města. Lanovka na Čertovu horu je vzdálena asi 10 minut 
pěšky od hotelu. 

V hotelu je k dispozici krytý bazén (pro hotelové hosty zdarma), fitness, masáže, vodní masáže, perličkové koupele, 
sauna, herna a stolní tenis. Wellness hotel Svornost *** Harrachov nabízí svým hostům stravování ve vlastní restauraci s 
barem. 
Ubytování : dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky nebo čtyřlůžkové apartmány (za příplatek),  všechny s vlastním 
příslušenstvím, telefonem a SAT/TV. 
Stravování : snídaně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci. 
Doprava : individuální, příjezd 1.den do 17.00 hodin. 
 
Program pobytu:  
Čtvrtek 10.4. : 
16.00 - 17.00 individuální příjezd účastníků, ubytování 
18.00 - 19.00  večeře  
19.30 - 20.00 informační schůzka v herně, cvičení rodičů s dětmi a pohádkou na dobrou noc 
 
Pátek 11.4. a sobota 12.4. :  
08.30 – 09.00  raníček, cvičeni na ranní probuzení s pohybem a písničkou 
09.30 – 11.00 plavání pro rodiče s dětmi  
11.00 – 15.30 volný program výlety po okolí 
15.30 – 16.00  cvičeni s písničkou pro děti i rodiče  
16.00 – 17.30 plavání rodičů s dětmi   
19.30 – 20.00 cvičeni rodičů s dětmi a pohádka na dobrou noc 
 
Neděle 13.4. :  
08.30 - 09.00  raníček, cvičeni na ranní probuzení s pohybem a písničkou  
do 10.00  uvolnění pokojů, individuální odjezd účastníků 
 

Termín  Dosp ělá 
osoba 

 

Dítě do 3 let 
na pevném lůžku,  

s 1 dospělou osobou 

dítě 3 - 10 let 
na pevném lůžku,  

s 1 dospělou osobou 

dítě do 6ti let 
na přistýlce,  

s 2 dospělými osobami 

dítě 6 - 13 let 
na přistýlce,  

s 2 dospělými osobami 

10.4. – 13.4. 2014  2.490,- Kč 300,- Kč 1.400,- Kč 300,- Kč 1.000,- Kč 
Cena za osobu zahrnuje :   
- 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím 
- 3x snídaně a večeře formou bufetu 
- volný vstup do hotelového bazénu ve vyhrazených hodinách 
- výše uvedený program včetně všech lekcí 
- rekreační poplatek 
Cena nezahrnuje: parkování na hotelovém parkovišti: 100,- Kč/ noc – platí se na místě. 
 
Příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za ubytování v apartmánu: 300,- Kč / dospělá osoba, pobyt.  
 

Informace a přihlášky : 
Jana Sedláková – CA TRAVEL TIME, Jana Palacha 1213  Mladá Boleslav, tel. 326 726 600 nebo 602 433 213, 

e-mail:  info@travel-time.cz 
 

Omezený počet míst – doporučujeme včasnou rezervaci ! Závazná objednávka a úhrada zálohy nejpozději do 31.1.2014. 


