
 

 

 

Ve spolupráci se zaměstnavateli pořádá 

 

HOTEL PARK INN **** 
28. 08. - 01. 09. 2022 

Poloha ubytování: 

Moderní hotel Park Inn je umístěn v těsné blízkosti termálních lázní a wellness i léčebného 

centra, s nimiž je propojen krytou chodbou. Centrum města s historickými pamětihodnostmi 

je vzdáleno přibližně 15 minut volné pěší chůze. 

Cena za osobu:  9 290,- a je platná pro důchodce a ostatní přihlášené. Příspěvek z fondů 

SF a FKSP je pro zaměstnance a oprávněné rodinné příslušníky 1500,- Kč/ os., tyto osoby 

tedy platí 7790,- Kč. 

Cena zahrnuje: 4 x ubytování v hotelu ****, 4x ALL INCLUSIVE program, doprava autobusem 

na relaci Břeclav nádraží – Sarvár hotel a zpět, vstup do termálních lázní, místní pobytový 

poplatek, cestovní pojištění 

SLEVA: vlastní dopravou, 1000 Kč/os. 

Fitness, wellness, sport: Hosté mají neomezený vstup do lázní (vnitřní a venkovní bazény s 
termální léčivou vodou, vnitřní a venkovní zážitkové bazény, vnitřní a venkovní plavecký 
bazén. V ceně bohatý All Inclusive program. 

Společná doprava je zajištěna takto: 

- individuálně vlakem do stanice Břeclav 
- dne 28. 8. odjezd v 12. 00 hod autobusem CK Valaška od nádraží Břeclav do Sarváru k hotelu 
- dne 1. 9. odjezd od hotelu v Sarváru autobusem CK Valaška k nádraží Břeclav (příjezd max. do 15. 00 hod) 
- individuální návrat ze stanice Břeclav 

PRAVIDLA PRO PŘIHLÁŠKU A OBJEDNÁVKU NA DRUHÉ STRANĚ 

 



Přihlášky výhradně u paní Evy Kuchařové, číslo 731500710 (v síti 

OSMB zdarma) a e-mail ekucharova@seznam.cz. 

Platí tyto závazné podmínky: - v přihlášce uvedete jméno, příjmení a 

datum narození a číslo dokladu (OP nebo cestovního pasu – s čím 

každý účastník pojede) u každého účastníka, osobní číslo zaměstnance 

a příslušnost k zaměstnavateli u zaměstnanců. 

Do 20.2. záloha za účastníka 1790,-, do 30. 6. doplatek dle 

stanovení ceny. Platby výhradně na účet 480827399/0800, jako 

variabilní symbol uvést vlastní telefonní číslo, do zprávy pro příjemce 

uvést jméno účastníka. 

Nezapomeňte, že počet míst je omezen a je nutno si včas zajistit 

volno u svých komandujících. 

 

 

Upozorňujeme, že je nezbytné dodržet veškerá platná opatření 

státních orgánů, které jsou vydány v souvislosti se současnou situací. 
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