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	                                                                                                                                                                                                                                                                               Pokyny k týdennímu rekondičnímu pobytu v Turčianských Teplicích 27.04. – 03.05.2014.
Děkuji všem, že zaplatili vzorně v termínu rekondiční pobyt a doklady o úhradě nemusíte vozit.
Pobytová taxa : 	- platí se při nástupu zápisu v recepci 1 Eur/den tedy 6 Eur/os 
		- držitelé průkazu ZTP tuto taxu nehradí, tedy mějte jej připraven. 
Cena pobytu zahrnuje ubytování v Léčebném domě Aqua ( Velká Fatra) stravování formou polopenze.
Večeře je výběr ze tříchodového menu a snídaně formou švédských stolů.
27.04.2014 – příjezd do Turčianských Teplic, ubytování, možnost využít 2 hodiny Aquapark , večeře                                            
28.04.2014 – 02.05.2014  rekondiční pobyt s programem pro diagnózu MB
                       Zahrnuje 19 procedur
                       5 x smaragdový kúpel 38 ° C
                       4 x cvičení v termální vodě s fyzioterapeutem 
                       4 x cvičení v tělocvičně      
                       3 x 2 hodiny volný vstup Aquapark
                       2 x částečná masáž
                       1 x reflexní masáž zad
03.05.2014    snídaně a uvolnění pokojů odjezd domů nebo možnost využít Aquapark.                                                          
2 hodiny volného vstupu do Aquaparku je možno využít kdykoli během celého pobytu není nutno čerpat v příjezdový den.   
Cvičení v tělocvičně i v teplé termální v;odě je přizpůsobeno diagnóze MB. Máme vyžádaného jednoho cvičitele na obě cvičení. Ne vždy se to podaří zajistit. V roce 2013 s námi cvičil Andrej tak pevně věřím, že nebude nemocný a bude zase super cvičení.
Ubytování je zajištěno v léčebném domě Aqua na straně parkoviště což jsou pokoje na sluneční straně. Pevně věřím, že se to vedoucí ubytování podaří zajistit. Mám to slíbeno tak uvidíte.  
Stravování by mělo být v jedné jídelně u společného stolu, abyste měli možnost poznat kolegy z pobytu.

Vedoucí tohoto pobytu za Moravskoslezský kraj bude p. Smílek Jiří. S ním se setkáte na INFOschůzce v příjezdový den, v 18 hodin, v léčebném domě Velká Fatra u schodiště na sedačkách.  Prosím, pokud se vyskytnou nějaké nevyhnutelné překážky informujte ho. Pokud to bude v jeho silách pokusí se o nápravu. Nejednejte prosím sami za sebe. Jste účastníci rekondičního pobytu KB-MS! 
Případné nedorozumění by mohlo mít za následek zhoršení vzájemných vztahů s SLKÚ TT.
Velice bych přivítala kdybyste si našli čas a po ukončení pobytu mi napsali, jak jste byli spokojeni a co se Vám líbilo-nelíbilo. Byly by to podněty pro podzimní pobyt nebo pro příští rok.
Přeji Vám krásný týden plný teplého jarního slunce, teplá termální voda ať rozehřeje vaše bolavé kosti a příjemně uvolní vaše svaly a klouby. 
Hlaváčková Romana – KB – MS
TIP NA VÝLET: VLAKEM DO BÁNSKÉ BYSTRICE. Příjemná 50 minutová cesta zahrnuje 40 km tratě v náročném terénu Velké Fatry a 22 tunelů. Vystoupit je potřeba až ve stanici Banská Bystrice město. Z nádraží vyjdete malý kopeček a jste na náměstí. Spousta cukráren, kaváren a restaurací, pěkné posezení na náměstí všude lavičky, dobová kašna. Před odjezdem se informujte na nádraží zda Vámi vybraný vlak stojí ve stanici BB - město. Ne všechny vlaky tam zastavují. Doporučuji vlak přímo ve 13:38 Ex Fatra a ve 14:30 je v BB – město. Následující vlak v 14:45 staví právě jen na hl. nádraží. Chodícím nevadí protože si můžou dát 20 minut procházky podél řeky, pak kousek do kopečka a jste na náměstí. Tři hodinky Vám stačí bohatě na prohlídku města a hurá zpět do vlaku. Jede v 17 31 z nádraží BB – město a v TT je 18 21. Tak akorát stihnete na večeři v 18 30.

