podzimní víkendovka

na chatě Hubert v Rožnově pod Radhoštěm
http://www.hubertroznov.cz
26.- 30. 10. 2018
Čekají nás podzimní prázdniny, dny volna, pojďte se s námi zrelaxovat, odpočinout si od
všedních dnů. Čeká nás příjemné prostředí chaty HUBERT, zapněte představivost a uvidíte
ty možnosti, BAREVNÝ PODZIM venku, příjemné PROCHÁZKY, kouzelné městečko
ROŽNOV, vůně masa a špekáčků na GRILU, hlouček lidí se skleničkou kolem grilu,
společné SAUNOVÁNÍ, ruce MASÉRKY uvolňující Vaše tělo, ochutnávka relaxační metody
ACCES BARS, večerní kolečko kolem PINGPONGOVÉHO STOLU, společenskou místnost
plnou lidí, kde se něco vaří, ženské tam s dětmi ručně TVOŘÍ jehelníky, chlapi hrají
KULEČNÍK, v KRBU hoří oheň, děti koukají na velkoplošnou TELEVIZI a obklopují obří
sedačku, či hodinka BUBNOVÁNÍ, zavřeme oči a budeme bubnovat, chvilku tiše a chvilku
hodně hlasitě, až nás ruky budou bolet, navštívíme si SKLÁRNY KAROLINKA, projdeme se
po Soláni, naše děti budou mít 2 dny PROGRAM S ASISTENTKAMI, šikovnými to holkami,
které tam s námi budou celou sobotu i neděli. Zažádáno máme i v Valašském muzeu v
přírodě o program BARVÍŘI MODROTISKU. (dosud nepotvrzeno)
A co je nejdůležitější? Budeme spolu, spolu v příjemné společnosti, kdy každý si dělá, nač
má chuť - především s ohledem na své děti, můžeme se družit, ale taky ne.

UBYTOVÁNÍ - je

to malá chata, pokoje 2,3,4 lůžkové, sociální společné zařízení pro

několik pokojů v uzavřených apt.

STRAVOVÁNÍ

- k dispozici plně vybavená kuchyňka, navíc jedno teplé jídlo si denně

společně uvaříme. Děti budou pomáhat, vezměte jim jejich škrabky na brambory. Pokud
máte nějakou dietu, nahlaste dopředu.

CENA 1350Kč / osobu
CENA ZAHRNUJE: ubytování na 4 noci, 4 x teplé hlavní jídlo s polévkou, 1 x špekáčky
a klobásu na grilu, vstupné do sklárny Karolínka, bubnování s KUBUKU, ruční tvoření výroba jehelníku s Vlastou - včetně materiálu, přednášku o terapii ACCES BARS, místní
poplatek a spotřebu elektřiny, vybavení chaty - saunu, kulečník, stolní tenis.
Přihlášky na pobyt: Březinová Zdeńka tel. 605 875 796, j.brezina@applet.cz
Přihlášky na masáž předem: tel: anna.lerchova@email.cz, tel. 774 127 007
lymfatická reflexní 1h 400,-; reflexní chodidel 40 min 250 Kč; vyrovnávací masáž (kombinace
dornovy, bowenovy m. - přes oděv) 30 min 250Kč
Platba: na účet RAIN MAN č.

ú. 1650520379/0800DO 14 DNŮ OD PŘIHLÁŠENÍ

Možnost zkráceného ubytování od Ne od rána do UT, jen na dvě noci za cenu 700Kč /os.
strava 3 x, bubnování, sklárna, BARVÍŘI MODROTISKU, pouze jeden 3lůž. pokoj.
Kdyby bylo více zájemců o půlení, lze i takto.

