
 

 V ceně: ubytování s polopenzí (snídaně bufet, večeře – 

salát a výběr ze dvou jídel, večerní pomazánka) 

 Uprostřed týdne večírek s grilováním na pláži 

 Wifi zdarma, používání klubovny na bridž 

 Záloha 4.000 Kč do 31.3.2022, doplatek 4.100 Kč do 

31.5.2022 na č.ú. 126279051/0300 

 Storno poplatky: Zrušení pobytu do 10.6. – 2.200 Kč/os. 

po 10.6. – 4.400 Kč.  

 Příplatek za samostatný pokoj:   300,-/den 

 Na místě se na recepci platí pobytová taxa (osoby od 18 

do 70 let) ve výši 15 Kč za osobu/den.  

 Poplatek za pejska   200 Kč/den. 
 

 
 

 Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma): 
o Večerní párové turnaje.  
o Dopoledne jackpotové turnaje. 
o Jedna výuková lekce. 

Léto  2022 

Léto 2022 
 

Letos v červenci se vracíme do ho-
telu Hladina, do kterého jsme jezdi-
li mnoho let a dobře ho známe. Ny-
ní je v hotelu nový majitel, který 
nám dal k dispozici tento lukrativní 
letní termín. 

Hotel Hladina leží na pravém břehu 
Slapské přehrady asi 50 km jižně 
od Prahy. Hotel má krásnou polohu 
na klidném místě přímo u vody 
a v okolí jsou houbové lesy.  

Na místě je soukromé neplacené 
parkoviště.  

Pokoje mají šatní skříň, vlastní 
koupelnu a balkon s výhledem na 
přehradu nebo na les. 

Můžete si zahrát tenis, ping pong, 
kulečník nebo navštívit blízký la-
nový park. U hotelu je vlastní pláž 
s plážovým barem a možnost si 
půjčit loďku a jet prozkoumávat 
opačný břeh Vltavy. 

Přihlášky do konce března, 
do té doby máme k dispozi-
ci celý hotel. Po tomto datu 
si hotel zbylé pokoje po-
stupně doobsadí. 
 

 

 

 

 

 

 

Termín a cena: 
10.7.2022 - 16.7.2022 7 dní / 6 nocí 

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 8.100,- 

 

W W W . FO R T. C Z/ BR ID GE  Bližší informace a přihlášky: Eva Fořtová, eva@fort.cz, tel. 603596748 

Slapy - hotel Hladina *** 
 


