REK REACE SE S LEVOU

PRO NAŠ E Č LENY

Odborová rada, sekce Unie Frakcí ze ZO OSD Motol připravila pro členy
zajímavý způsob rekreace. Oslovili jsme několik ubytovacích zřízení v
žádaných lokalitách České republiky. Víme, totiž, že se leckdy netrefíme
do vašeho volna nebo vkusu a takto vám chceme
umožnit odpočinek výhodněji.
Jezerní penzion Lipno vám po předložení průkazky
dá slevu na ubytování 10% od 1.4. do 30. 6. 2018 a
od 1.9. do 31. 10. 2018, jako bonus LipnoCard, s níž
získáváte další výhody jako slevy na jídlo, na atrakce jako je Stezka
korunami stromů , Aquaworld, Království lesa, Electrokolo, lanovka nebo
jízda parníkem. V rámci slevy můžete ochutnat originální kapří hranolky
nebo v Degustačním menu tříleté a pětileté exotické
Rumy. Na webové adrese www.penzion-lipno.cz
můžete prohlédnout ubytování v pokojích, apartmánech
nebo karavanech a ostatní výhody plynoucí z
Lipnocard. Objednat dovolenou můžete celoročně na
telefonu 601 386 929 paní Martina Burianová a 602
159 506 pan Zdeněk Friedl s připomenutím členství v naší organizaci.
Apartmány Blatský dvůr se nacházejí poblíž Soběslavi
mezi Táborem a Českými Budějovicemi. V okolí najdete
rybníky a blata Třeboňska. Zámek Hluboká nebo
pohádková Červená Lhota jsou poblíž. Lesy kolem
zaručují klid, i když jste v blízkosti mnoha cyklistických stezek (kolárna
pod uzamčením je přímo u ubytování) turistických tras. Nové silnice
kolem apartmánů lákají k jízdě na in-linech. Na webové
adrese www.blatsky-dvur.eu se můžete dočíst podrobnosti.
Tento areál našim členům nabízí 20% slevu z ubytování.
Ušetřené peníze jistě využijete k návštěvě památek v okolí.
Pro rezervaci s připomenutím toho, že jste členem naší
organizace, použijte e-mail farma.Jech@seznam.cz .
Další je krásný penzion Hradní Bašta přímo na náměstí v
Bečově nad Teplou, který má vlastní restauraci s českou
kuchyní i venkovní zahrádkou, sklípek a vnějšek

napovídá o velmi pěkném stylovém zařízení pokojů.
Celý penzion je nově zrekonstruovaný před několika
lety, má 17 pokojů se 40 lůžky. Dětskou postýlku můžete
mít na vyžádání. Penzion se nachází hned vedle
komplexu hradu a zámku Bečov nad Teplou se známým
Relikviářem svatého Maura. Může to být záchytný bod pro výlety do
Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní, zámku
Kynžvart, hradu Loket, klášteru v Teplé, jezer v Kladské, Slavkovského
lesa, Chráněné lokality Soos i Smraďoch. Je v dosahu veřejné dopravy a
má i parkoviště. Pokud se rozhodnete k rekreaci v tomto penzionu,
podívejte se na webové stránky www.hradnibasta.cz. K objednání
ubytování s 10% slevou slouží telefonní čísla 353 222 802 a 776 382 212 ,
při rezervaci musíte uvést, že jste členem naší organizace a při příjezdu
ukázat odborovou průkazku.
Penzion a Hotel Seeberg je umístěn v klidné čisté
oblasti v blízkosti Františkových Lázní. Kromě
ubytovací kapacity nabízí Ekofarmu s koňmi, skotem,
ovcemi,
kozami,
drůbeží
atd.,
jarmarky, vlastní wellness s bazénem s
mořskou vodou, saunou a masážemi. Před hotelovou
restaurací je dětské hřiště s mnoha atrakcemi, Seeberg má i
výletní restauraci a nejzápadnější moravský vinný sklípek.
Další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.seeberg.cz,
rezervaci s 10% slevou dohodnete na telefonním čísle 354 595 081.
Pokud byste chtěli vyrazit na výlet, kromě blízkých Františkových Lázní
můžete navštívit Cheb s hradem a Špalíčkem,velkou tržnici Dragon,
Motýlí farmu Žírovice a nebo si zajet na nákup do blízkého Německa.
A v čem spočívá výhoda pro naše odboráře? Každý člen má nárok na slevu (u každé ubytovací
kapacity je uvedeno, jak velkou) z pevné pultové ceny ubytování při noclehu alespoň dva dny
(např. pátek, sobota). Při objednávání řekne, že je náš člen a na recepci se poté prokáže
průkazkou naší organizace. Ale pozor! Slevu může uplatnit pouze člen a jeho děti do 15 let
věku. Všichni ostatní mohou být členy našich odborů také a pokud by slevu chtěli uplatnit
rovněž, musejí mít svou průkazku. Tedy manželka, syn v 16 letech, kamarádka apod. Věřím,
že se vám naše nabídka bude líbit a budou následovat další. Některé velké hotely se zázemím,
jindy menší chaloupky v klidném prostředí a nebo kempy s chatičkami pro sportovně nadané.
Věřím, že si najdou ve výběru všichni s různými zájmy, finančními možnostmi i zvyky.

Pro bližší informace, dotazy a podněty můžete volat místopředsedkyni Danu
Pokornou, která má kulturu, zájezdy a podobné akce na starosti. Telefon je
608868245, e-mail: danuli.ja@seznam.cz. Pokud telefon nebere, vyčkejte, ozve se
zpátky, jakmile bude moci.

