
 

 

  

 V ceně: ubytování s plnou penzí a příplatek za sil-
vestrovský večer 

 Příplatek za samostatný pokoj:   200,-/noc 

Zvířata v hotelu nejsou povolena. 

Kratší pobyty jsou možné, pokud je budu mít s kým vystří-

dat. Přednost mají pobyty na celý týden. 

Přihláška vznikne zaplacením zálohy 1.000 Kč a potvrzením 

z mé strany. Pokud pobyt zrušíte a nenajde se za vás ná-

hradník, bude záloha použita jako stornopoplatek. 

 

 Bridžový program (pro účastníky zájezdu zdarma): 
o večerní párové turnaje 
o Barometr 
o dopoledne jackpotové turnaje 
o silvestrovský individuál 
o zdokonalovací odpolední lekce 
o odpolední lekce pro začátečníky J. Benáka 

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 

Silvestr 2020 

Termín a cena: 
27.12.2020 - 2.1.2021 7 dní / 6 nocí 

1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5.850,- 

 

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

 

Silvestr 2020 

Hotel Jesenice leží 80 km – cca 
hodinu cesty – z Prahy směrem 
na Karlovy Vary. Velká část cesty 
je po karlovarské dálnici. V hlavní 
budově hotelu je celkem 40 poko-
jů, pokud nás bude alespoň 60, 
bude celý hotel exkluzivně pro 
nás. Každý pokoj je vybaven tele-
vizorem a nově rekonstruovanou 
koupelnou. V hotelu se můžete 
připojit k internetu pomocí sítě 
WIFI.  

RELAXAČNÍ VYŽITÍ V HOTELU 

 venkovní vířivky 
pro 2 až 4 osoby 

 solná jeskyně z pravé soli 
z Mrtvého moře - jedna 
z mála v ČR 

 perličkové masážní koupele 

 tepelné rašelinové zábaly 

 oxygenoterapie 

 klasické relaxační masáže 

 masážní a relaxační křesla 

 vibrační plošiny 

 solárium 

 

Hotel Jesenice *** 
 


