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Informace k víkendové rekondici v Lázních DARKOV

Víkendový rekondiční pobyt v Lázních Darkov – Rehabilitačním sanatoriu se uskuteční v termínu 22.11.2013 až 24.11.2013
Lázně se nacházejí v Karviné, městské části Hranice. Do lázní se dostanete vlakem, do zastávky Karviná – hlavní nádraží a od nádraží autobusem městské dopravy, linkou č. 517, 511 a také 512 do stanice Rehabilitační sanatorium. Autem z Ostravy směrem na Český Těšín, odbočit na Karvinou a v Karviné za obchodním domem (třetí světelná křižovatka) odbočit vlevo směr Rehabilitační sanatorium. Zaparkovat se dá na placeném parkovišti u budovy B, nebo na parkovišti přes ulici naproti lázní.

V pátek 22.11.2013 můžeme přijet již během dopoledne a ubytovat se je možno již od 11 hodin dopoledne. Dobu příjezdu prosím upřesněte předem (na přihlášce). Všichni, kteří přijedou již v pátek dopoledne, budou mít rozplánovány víc procedur již na pátek.
Po příjezdu obdrží každý účastník v přijímací kanceláři v budově A rozpis procedur a klíč od pokoje. Ti účastníci, kteří přijedou později dostanou rozpis procedur také na recepci.

Program víkendové rekondice:
pátek  22.11.2013		10 - 17  hod.		Příjezd a ubytování, procedury
				17:30 – 18:30  hod.	Večeře
				18 - 20  hod.		bazén, wirpool, sauny, procedury ...
				20 - …  hod.		volná zábava, společné posezení, 

sobota 23.11.2013		7 – 8:30  hod.		Snídaně
7 - 20  hod.		procedury dle rozpisu 
11:30 – 12:30 hod.   	Oběd
				Vlastní volný program (podle počasí), možnost výletů, 					16 - 20  hod. 		bazén, wirpool, sauny
				20 - 22  hod.		bowling, popř. vlastní program

neděle 24.11.2013		7 – 8:30 hod.		Snídaně
				08 - ...  hod.		bazén, wirpool, procedury
				do   10   hod.  		nutno uvolnit pokoj

Pokoje je nutno uvolnit v neděli 24.11. do 10 hodin. Budele-li chtít zůstat déle, můžete si  věci uložit v recepci.

Cena víkendové rekondice je 1850,- Kč. Členové Klubu Bechtěreviků, občané Moravskoslezského kraje platí 1350,- Kč (bechtěrevici) a  1550,- Kč (nebechtěrevici) Ostatní účastníci platí plnou cenu tj. 1850,-Kč. Uvedená cena zahrnuje ubytování v rekonstruovaných pokojích, nadstandardní polopenzi a procedury dle rozpisu.

Strava: 
2x Snídaně (obložený talíř /máslo, rostlinný tuk, uzenina, tvrdý sýr, tavený sýr, džem, med, jogurt, vejce, pomazánka apod. Možnost individuální úpravy  obloženého talíře pro vegetariány, bezlepek apod.), 1x Oběd (výběr z jídelního lístku stejný jako má standard s tím, že je zde větší gramáž bílkovinné potraviny + káva, čaj + dezert + ovocný nebo zeleninový salát), 1x Večeře (výběr z jídelního lístku stejný jako má standard + káva, čaj + dezert + ovocný nebo zeleninový salát) Jídelní lístek pro objednání stravy budeme mít k dispozici od 1.11.2013 a jídlo je třeba si vybrat nejpozději do 14.11.12013 tedy do schůze KB-MS v Ostravě  
 
Procedury  (1x vstupní lékařská prohlídka, 3x vstup do bazénového a saunového světa, 1x magnetoterapie,  1x SLTV Bechtěrevik, 1x Fitness centrum, 1x Hypert. jodový zábal v dohřívané vaně, 1x vstup do jodobromového bazénu ). Je možno si dokoupit další procedury, v Centru Regenerace, tyto procedury je nutno objednat na e-mailu kb-ms-rekondice@volny.cz , nejpozději do 20.10.2013. 

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  22112013
POBYT JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 10. 11. 2013 !

V případě, že z jakéhokoli důvodu musíte svůj pobyt zrušit, neprodleně to oznamte na tel. číslo 604 510 766, nebo e-mailem na adresu kb-ms-rekondice@volny.cz.

							Miroslav Šmecko
						             předseda výboru KB-MS 
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