
Krkonoše – Špindlerův Mlýn 
hotel Adam ****  

 
 

29.11. – 2.12. 2012 
Opět Vám rádi nabízíme Váš velmi oblíbený aktivní pobyt s Babyclubem 
Lachtánek -  prodloužený víkend v Krkonoších, tentokrát ve vyhlášeném 
horském středisku Špindlerův Mlýn, v příjemném hotelu Adam **** 
s velmi kvalitním zázemím a službami. 
Kompletně zrekonstruovaný hotel se nachází necelé 2km od centra 
střediska, v nejkrásnějším údolí Krkonoš - údolí Svatého Petra, v 
nadmořské výšce cca 850 n.m. 
Z jedné strany je údolí uzavřeno Kozími Hřbety a Luční Horou, a ze 
strany druhé horským svahem Stoh. Jakékoliv místo v okolí hotelu Vám 
proto nabízí úchvatný výhled na hřebeny hor. 
Pro Vaši relaxaci je připraven wellness bar, fitness, bazén, whirlpool, 
parní lázeň, sauna a masáže. 

 
Ubytování : dvou- až čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím, telefonem a 
SAT/TV. 
Stravování : snídaně formou bufetu, večeře tříchodové menu s výběrem v hotelové restauraci. 
Doprava : individuální, příjezd 1.den do 17.00 hodin. 
 
Program pobytu: 

Čtvrtek 29.11. : 
16.00-17.00 individuální příjezd účastníků, ubytování 
18.00   informační schůzka, večeře  
19.00-20.00 večerníček v herně - cvičení s říkankami a pohádkou na dobrou noc 
 
Pátek 30.11. a sobota 1.12. :  
08.30-09.00  raníček – cvičení v herně  
09.30-10.30 dopolední plavání, lekce 30 minut 
10.45-11.45  cvičení pro rodiče – ZUMBA, zajištěno hlídaní dětí s programem v herně 
13.30-15.30 odpolední společná procházka s hrou  
16.00-17.00 odpolední plavání, lekce 30 minut 
18.00   večeře  
18.30-19.30 cvičení pro rodiče – ZUMBA, zajištěno hlídaní dětí s programem v herně 
20.00  večerníček v herně - cvičení s říkankami a pohádkou na dobrou noc 
od 21.00  program pro rodiče dle zájmu 
 
Neděle 2.12. :  
08.30-09.00  raníček – cvičení v herně  
do 10.00  uvolnění pokojů, individuální odjezd účastníků 
 

Termín  Dosp ělá osoba 
 

Dítě do 4,99 let 
bez nároku na lůžko a stravu 

s 2 platícími osobami 

dítě 5 – 11,99 let 
na přistýlce,  

s 2 platícími osobami 

dítě 0 – 11,99 let 
na pevném lůžku vč.stravy,  

s 1 dospělou osobou 

29.11. – 2.12. 2012  2.590,- Kč 300,- Kč 1.200,-  1.200,- 
 
Cena za osobu zahrnuje :   
- 3x ubytování v pokoji s příslušenstvím 
- 3x snídaně formou bufetu a 3x večeře formou tříchodového menu 
- volný vstup do hotelového bazénu  
- výše uvedený program včetně všech lekcí 
- rekreační poplatek 
- parkování u hotelu 
 
Informace a přihlášky :   Jana Sedláková – CA TRAVEL TIME 

J.Palacha 1213, Mladá Boleslav 
tel. 326 726 600, 602 433 213 
e-mail : info@travel-time.cz 
 

Omezený počet míst – doporučujeme rezervaci nejpozději do 20.10. 2012 ! 


