
 

 

  

 V ceně: ubytování s plnou penzí (celá skupina stejně), 

příplatek za večírek s rautem a využití hrací/školící 

místnosti.  

 Příplatek za samostatný pokoj:   200,-/noc 

Máme rezervovaných 25 pokojů s možností operativního 
navýšení/snížení počtu pokojů do 30.4.  

Zvířata v hotelu nejsou povolena. 

Je možné prodloužení pobytu o jeden den, pokud to dovolí 
kapacitní možnosti hotelu za cenu 900 Kč/den. 

Přihláška vznikne zaplacením zálohy 1.000 Kč za osobu 
a potvrzením z mé strany. Pokud pobyt zrušíte po 31.5. 
a nenajde se za vás náhradník, bude záloha použita jako 
stornopoplatek.  

 

Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma): 
 večerní párové turnaje 
 IMP turnaj 
 Barometr 
 dopoledne jackpotové turnaje 
 odpolední  individuál v den večírku s grilováním 
 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 
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Termín a cena: 
19.-25.8.2018 7 dní / 6 nocí 

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5.750,- 
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Hotel Lions Nesuchyně je koncipo-
ván jako školicí středisko a patří 
stejnému řetězci jako hotel Jeseni-
ce. Leží cca 30 minut cesty od kraje 
Prahy směr Rakovník. Všechny 
pokoje jsou s příslušenstvím, jsou 
vybaveny zdravotními matracemi, 
LCD televizory a bezdrátovým pří-
stupem na internet. Možnost pose-
zení na zastřešené terase, kde se 
bude také konat raut s venkovním 
grilováním.  

RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ 

MOŽNOSTI V HOTELU 

 v ceně je volné využití vyhříva-

ného krytého bazénu 10x5m se 

slanou vodou a vířivým schodiš-

těm, whirpoolu a parní sauny 

 za příplatek balneo centrum 

s hydromasážními koupelemi, 

oxygenoterapií, nabídkou masáží 

a privátní vířivkou pro 2 osoby 

 v hotelu jsou dvě bowlingové 

dráhy, sportovní hala na badmin-

ton, kurt na squash, stolní tenis, 

stolní fotbálek, šipky, kulečník 

 půjčovna kol, elektrokol, kolobě-

žek, venkovní adventure golf 

Hotel LIONS Nesuchyně 


