
 

 V ceně: ubytování v hlavní budově nebo v bungalovech, 

Snídaně bufetová, oběd a večeře výběr ze dvou jídel. Vý-

dej jídel u okénka. Objednávejte prosím celý týden buď 

s polopenzí nebo s plnou penzí, není možné jídla přihla-

šovat nebo odhlašovat. Je možné místo oběda si objednat 

balíček, pokud to nahlásíte den dopředu. 

 Wifi zdarma, používání klubovny na bridž 

 Příplatek za singl pokoj je 400 Kč za den 

 Vybavené bungalovy máme za stejnou cenu jako pokoje 

v hlavní budově, je ale nutné každý bungalov obsadit ale-

spoň čtyřmi osobami, jinak by byl příplatek za singl pokoj. 

 Poplatek za pejska   100 Kč/den. 
 

 
 

 Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma): 
o Večerní a dopolední párové turnaje. 

Léto 2023 
Závazné přihlášky se zálo-

hou do konce března. 
 

Nachází se uprostřed lesů chráně-
né přírodní oblasti „Písecké hory“. 
Všude kolem jsou houbové lesy. 

V hlavní budově je celkem 18 poko-
jů. Všechny pokoje mají vlastní so-
ciální zařízení, předsíň, odkud je 
vstup do koupelny s WC, sprcho-
vým boxem a umyvadlem. 

Bungalovů je 5 a  jsou to  komplet-
ně zařízené dvoupodlažní domky, 
v přízemí každého je obývací pokoj 
se zařízenou kuchyní a nádobím, 
v patře jsou dvě samostatné ložni-
ce. Jedna koupelna se sprchou a 
WC a zvlášť samostatné WC.  

Sportovní vybavení: 

- Tenisový kurt 
- Dvě volejbalová hřiště 
- Minigolf 
- Možnost zapůjčení jízdních 

kol 
- Vlastní rybník s písečnou 

pláží 

Možnosti výletů: 

- Zámek Orlík 
- Hrad Zvíkov 
- Krokodýlí ZOO Protivín 
- Rozhledna Vysoký Kamýk 

 

 

 

Termín a cena (hlavní budova nebo bungalov): 
26.8.2022 - 2.9.2023 8 dní / 7 nocí 

1 osoba s plnou penzí 7.420 Kč 

1 osoba s polopenzí (bez obědů) 6.860 Kč 
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