YMCA Živá rodina pořádá

ADVENTNÍ HORY PRO RODINY S DĚTMI
již 16. ročník předvánočního rozšířeného víkendu (čtne)
Kde:
Kdy:

Albeřice v Krkonoších, Dům Setkání
čtvrtek 12.12. (večeře) až neděle 15.12. 2019 (snídaně)

Počítá se s lyžováním - pokud bude sníh (ten ale zatím vždy nějaký někde napadl, takže
dosud se lyžovalo VŽDY). O večerech se debatuje volně i duchovně nad skleničkou vína.
O lyžařském vybavení, technice a metodice lyžování (zejména dětského) je možné debatovat
také, a to jak po večerech, tak i na svahu s učitelem lyžování (J. Ludvík). Tedy lyže s sebou.
Stravování: Bude polopenze, tedy bohatá snídaně a pak oběd (kdo bude na celý den pryč,
dostane oběd k večeři). Třetí jídlo bude z vlastních zásob individuálně)
Doprava: Nejlépe vlastním autem až k domu nebo linkovým autobusem do Hor. Maršova a
odtud budete po předchozí dohodě přivezeni. Sejdeme se ve čtvrtek během večera na místě.
Přihlašte se, do

konce listopadu telefonicky, e-mailem nebo osobně

a pošlete (předejte), prosím, přiloženou přihlášku
a) na sekretariát YMCA Živá rodina, Na Poříčí 12, P.1 (zr@ymca.cz , 224 872 421)
nebo
b) J. Ludvíkovi (jiri.ludvik@jh-inst.cas.cz 266 053 217 (přes den) nebo 242 487 976 večer)
Vypočtěte si cenu a pošlete ji na číslo účtu 193506832 / 0300; var. symbol - rodné číslo
prvního účastníka
Platba plné předpokládané ceny do 1. 12. 2019
(doplatky nebo přeplatky za dodatečné změny se vyřeší pak při konečném vyúčtování).
Ceny - stejné jako loni:
dospělý a děti nad 10 let
1450, - za 3 dny ubytování + polopenze
děti 3-10 let na vlastním lůžku 1250, - za 3 dny ubytování + polopenze
(pro členy YMCA Živá rodina 1350,- a 1150,- )
(v případě využití pokoje s vlastním soc. zařízením se cena pobytu zvýší o 400 Kč/os)
děti 3-10 let na přistýlce
750, - za 3 dny ubytování + polopenze
(pouze pokud budou v pokoji obsazena všechna lůžka)
děti do 3 let (bez lůžka, s polopenzí) 550, kojenci (bez stravy a lůžka)
200, -

Pojeďte s námi společně prožít kousek adventní doby!

