Hotel Rezidence Nové Hrady ****

Podzim 2022

Hotel Rezidence stojí v nádherné
přírodě
Novohradských
hor
v jižních Čechách 34 km od Českého
Krumlova a 30 km od Českých Budějovic. Pokoje jsou zařízeny vkusným vybavením, vlastním sociálním
zařízením s koupelnou, chladničkou, televizí a vybaveným minibarem. V dojezdové vzdálenosti od
Nových Hradů je několik mistrovských 18ti jamkových golfových
hřišť. Nejbližší cca 15 minut je rakouské Weitry s večerním osvětlením. V okolí je mnoho cyklotras.
V ceně jsou:
 Nealkoholické nápoje zdarma:
Voda, soda, pomerančový džus,
jablečný džus, cola, bezinková limonáda, malinová limonáda, káva
z kávového automatu po celý den.

Termín a cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
30.10.2022 - 3.11.2022
5 dní / 4 noci
Pokoje Comfort v II. patře
6.174 Kč
Šlechtické pokoje v I. patře
6.631 Kč
 Příplatek za singl pokoj je 100 Kč / den.
 Hotel nepovoluje domácí mazlíčky.
 Stornopodmínky se řídí smluvními podmínkami hotelu
Rezidence Nové Hrady a.s. uvedenými na jejich stránkách.
 V ceně: ubytování s polopenzí (snídaně formou bufetu a
večeře výběr ze tří menu a salátový bufet), nealkoholické
nápoje a rozlévané víno a pivo v neomezeném množství do
21 hodin.
 V hotelu je bezplatné WIFI, výtah a velký sál na hraní bridže v 1. patře.
 Na místě se na recepci platí pobytová taxa (osoby od 18 do
70 let) ve výši 15 Kč za osobu/den.

 Pivo a víno (rozlévané)

V rámci balíčku od 10:00 do ukončení provozu hlavní hotelové restaurace.
 Hotelové wellness centrum

Bazén, sauny, vířivka, masážní bazének, zážitkové sprchy, solná jeskyně, parní komora, Kneippův  Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma):
o Večerní a dopolední párové turnaje
chodník / brouzdaliště, odpočívárny.
Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748
Bližší klubu:
informace
a přihlášky:
tel.
tel. 603596748
603596748
Adresa
Praha
2, Italská Eva
17. Fořtová,
Vchod doeva@fort.cz,
klubu je průchodem
cca 15 m od
WWW.FORT.CZ/BRIDGE
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Fořtová,
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vchodu do čísla 17. Vedle průchodu je nástěnka bridžového klubu.

