
 

 

  

 V ceně: ubytování s plnou penzí a příplatek za silvestrov-

ský večer. Snídaně a večeře formou bufetu, obědy výbě-

rem z menu několika hlavních jídel. 

 Příplatek za samostatný pokoj:   200,-/noc 

Zvířata v hotelu nejsou povolena. 
Vzhledem k tomu, že nás není přihlášených tolik, abychom 

zaplnili celý hotel, budou současně v hotelu i další hosté. Ne-

budeme hrát bridž  v jídelně, ale v hrací místnosti v I. patře, 

která je větratelná a dobře osvětlená a vejde se do ní 9 hracích 

stolů.  Pokoje, které pro nás hotel přednostně rezervuje, jsou ve 

stejném patře a v blízkosti hrací místnosti.  

 

 Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma): 
o večerní párové turnaje,  
o barometr 
o dopoledne jackpotové turnaje 
o silvestrovský individuál 
o zdokonalovací odpolední lekce 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 
Adresa klubu: Praha 2, Italská 17. Vchod do klubu je průchodem cca 15 m od 

vchodu do čísla 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu. 

Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Silvestr 2020 

Termín a cena: 
28.12.2020 (večeře) - 2.1.2021 (oběd) 6 dní / 5 nocí 

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 4.900,- 
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Silvestr 2020 
Hotel Jesenice leží 80 km – cca 
hodinu cesty – z Prahy směrem 
na Karlovy Vary. V hlavní budově 
hotelu je celkem 40 pokojů. Kaž-
dý pokoj je vybaven televizorem 
a koupelnou. Wifi a parkování je 
zdarma.  

Pozor změna podmínek 
Pobyt byl o jeden den zkrácen 
a úměrně byla snížena cena. 
Platba pobytu tentokrát pro-
běhne mimo mě, platit budete 
přímo hotelu. Dosud zaplacené 
zálohy všem vrátím. 

Kdo chce jet, je nutné se znovu 
přihlásit a to přímo v hotelu na 
mail recepce@hotel-jesenice.cz  
popř. tel. 313 599 260 s heslem 
„bridž“. Z hotelu vám pak po-
šlou fakturu, která bude splat-
ná podle jejich data splatnosti. 
Podmínky případného storna 
budou řízeny VOP a storno 
podmínkami hotelu.  

Prosím o zprávu, kdo se přihlásil, 
protože počet hrajících je limito-
ván velikostí hrací místnosti. 

Hotel Jesenice *** 
 

mailto:recepce@hotel-jesenice.cz
https://www.hotel-jesenice.cz/vop-a-storno-podminky/
https://www.hotel-jesenice.cz/vop-a-storno-podminky/

