
 

 

 

 

Lesní chata Kořenov 

Polopenze (bez oběda nebo bez večeře) 5.350,- 

Plná penze 5.650,- 

Příplatek za samostatný pokoj za den 200,- 

Tato cena je garantována pro naše účastníky, kteří se 

závazně přihlásí do 31.3. Poté budou další přihlášky 

možné po dohodě dle kapacitních možností hotelu.  

Prosím o zaplacení zálohy 1.000 Kč za osobu současně 

s přihlášením na číslo účtu 126279051/0300 nebo 

v hotovosti v klubu. Pokud se odhlásíte po 1.4. a nena-

jde se náhradník, bude záloha použita jako stornopo-

platek. 

Program letního bridžového týdne: 

Úvodní welcome drink  

Dopolední jackpoty s párovým hodnocením. 

Večerní turnaje (párové, IMP, barometr, individuál). 

Večírek s grilováním. 

Odpolední zdokonalovací lekce s hraním připrave-

ných partií a rozborem. 

Celý týden budeme hrát o body a soutěžit o nejlepší-

ho hráče. 
 

Pobyt začíná v neděli večeří, končí v sobotu obědem. 

Doplatek přivezte s sebou - vyberu až na místě v hoto-

vosti po příjezdu a hned odevzdám za celou skupinu. 
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Lesní chata Kořenov 

5.-11.7.2020 
 

Celý třípatrový hotel je po cel-

kové rekonstrukci a je zde vý-

tah. Všechny pokoje jsou nově 

opravené, s kompletním příslu-

šenstvím, většinou jsou dvou-

lůžkové, některé větší. Ve 

všech pokojích jsou manželské 

postele, jsou možné od sebe od-

strčit, ale obtížně - nábytek je 

masivní. Celý hotel je neku-

řácký, tři pokoje mají balkon, 

na kterém je možné kouřit. 

U hotelu je tenisový kurt, uv-

nitř ping-pongový stůl. V hrací 

místnosti jsou čtvercové stoly, 

v hotelu je wellness centrum 

s dvěma vířivkami a saunou, 

v okolí jsou houbové lesy 

a krásná příroda, také přímo 

u chaty vede cyklostezka. Po-

kud nás bude alespoň 60, bu-

deme mít celý hotel jen pro se-

be. Psí miláčky můžete vzít 

s sebou, poplatek za pejska je 

100,-Kč za den - úhrada v ho-

tovosti na recepci. 

Těším se na vás v létě v Kořenově. 


