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Informace k víkendové rekondici v Lázních DARKOV

Víkendový rekondiční pobyt v Lázních Darkov – léčebně Darkov se uskuteční v termínu 11.11.2011 až 13.11.2011.
Lázně se nacházejí v Karviné, městské části Darkov. Do lázní se dostanete vlakem, do zastávky Karviná – hlavní nádraží a od nádraží autobusem městské dopravy, linkou č. 517 do stanice Darkov-lázně. Autem z Ostravy směrem na Český Těšín, odbočit na Karvinou a v Karviné za obchodním domem (třetí světelná křižovatka) odbočit doprava směrem do Darkova. Zaparkovat se dá na parkovištích v areálu lázní.

Program víkendové rekondice:
pátek  11.11.2011		13 - 17  hod.	Příjezd a ubytování
				17 - 18	  hod.	Večeře
				18 - 20  hod.	bazén, wirpool ...
				20 - …  hod.	volná zábava, společné posezení, tanec ….

sobota 12.11.2011		07 - 08  hod.	Snídaně
08 - 14  hod.	procedury dle rozpisu 
12 – 13 hod.   Oběd
				Vlastní volný program (podle počasí), možnost výletů, 					16 - 18  hod. 	bazén, wirpool
				18 - …  hod.	volná zábava, bowling, tanec …

neděle 13.11.2011		07 - 08  hod.	Snídaně
				08 - 09  hod.	bazén, wirpool
				do   10   hod.  	ODJEZD

Po příjezdu obdrží každý účastník na recepci rozpis procedur a klíč od pokoje.
Pokoje je nutno uvolnit v neděli 13.11. do 10 hodin. Budele-li chtít zůstat déle, můžete si  věci uložit v recepci.

Cena víkendové rekondice je 1950,- Kč. Členové Klubu Bechtěreviků, občané Moravskoslezského kraje platí 1000,- Kč (bechtěrevici) a  1200,- Kč (nebechtěrevici) Ostatní účastníci platí plnou cenu tj. 1950,-Kč. Uvedená cena zahrnuje ubytování, polopenzi (2x snídani, 1x oběd, 1x večeři) a procedury (denně bazén a wirpool, 1x skupinový tělocvik, 1x cvičení v bazénu, 1x mechanoterapie). Je možno si dokoupit další procedury přímo na místě. 
CENA NEZAHRNUJE LÁZEŇSKÝ POPLATEK – budeme jej platit při nástupu (15 Kč na osobu a den)

Pobyt můžete uhradit  poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet KB-MS kraje. Číslo účtu:  223696316 / 0300
Variabilní symbol platby je Vaše členské číslo v Klubu Bechtěreviků. (Nečlenové klubu použijí Variabilní symbol  111111.) Specifický symbol je  11112011
POBYT JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 31. 10. 2011 !

V případě, že z jakéhokoli důvodu musíte svůj pobyt zrušit, neprodleně to oznamte na tel. číslo 731 552 835, nebo e-mailem na adresu kb-ms-rekondice@volny.cz.

							Miroslav Šmecko
						             předseda výboru KB-MS 
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