Využijte pracovního týdne, když
jsou tatínkové v práci a užívejte
si pobyt v čisté přírodě, obklopeni
maminkami se stejnými starostmi
a radostmi. Vaše děti budou mít
kamarády se kterými si vyhrají.
MÍSTO MÁME VYZKOUŠENÉ
ÚSP Domov Petra - MAČKOV
okres Strakonice, Jižní Čechy
Vzdálenost Lány – Mačkov,
139 km, 1h 40 minut
TERMÍNY
12.-16. července (pondělí-pátek)
Jana Drastilová, telefon 724 265 092
e-mail: jana.drastilova@lany.cz
13.-17. září (pondělí-pátek)
Martina Hořejší, telefon 732 770 797
e-mail: martina.horejsi@lany.cz
UBYTOVÁNÍ
Celý areál ústavu byl vybudován v roce
2000 a je zcela bezbariérový. Po budově
se lze pohybovat kočárky, k dispozici
je výtah. K ubytování je k dispozici 1x
čtyřlůžkový pokoj, 2x třílůžkový pokoj,
3x dvojlůžkový pokoj. Pokoje se nachází
v oddělené části provozní budovy a jsou
běžně pronajímány. Součástí každého
pokoje je vlastní koupelna (sprcha, WC,
umyvadlo) a také malá kuchyňská linka
(elektrický dvojvařič, lednička, nádobí –
talíře, hrnky, příbory-ano, hrnce/pánvene). Dále je k dispozici malá společenská
místnost s TV, mikrovlnnou troubou
a varnou konvicí. Parkování u areálu.

Pojeďte na výlet
STRAVA

DOPRAVA

Plná penze (strava obdobná jako ve
školních jídelnách) - snídaně, oběd, večeře
(ve středu studená večeře). Strava je
podávána v jedné gramáži, není možné
zajistit dětské porce. Je možné objednat pro
2 děti dohromady 1 plnou penzi.

Individuální, není zahrnuta v ceně. Méně
zkušeným řidičkám nabízíme společnou
jízdu v koloně :o).
CENA
•

POPIS AREÁLU
Součástí areálu je veliká oplocená zahrada
s altány a asfaltovými cestami. V části
zahrady lze pozorovat koně a ovečky.
K dispozici je malé dětské hřiště včetně
trampolíny s ochrannou sítí. V předem
určených hodinách je k dispozici krytý
bazén se skluzavkou a vířivkou. Během
pobytu lze domluvit hipoterapii – svezení
dětí na koni s odborným doprovodem. Lze
navštívit místní výtvarné dílny a nakoupit
v nich dárky pro své blízké (tkalcovská,
keramická, šicí a vyšívací dílna).

•
•
•
•
•

2200,- Kč dospělá osoba
(4x bazén, plná penze)
1550,- Kč dítě nad 6 let
(4x bazén, plná penze)
1500,- Kč dítě do 6 let
(4x bazén, plná penze)
600,- Kč strava pro dítě
bez nároku na lůžko
900,- Kč lůžko pro dítě do 6 let
bez nároku na stravu
ZDARMA dítě do 6 let s vlastní
cestovní postýlkou a s vlastní
stravou

REZERVACE
POPIS OKOLÍ
Mačkov je 2,5km od města Blatná.
Dominantou Blatné je vodní zámek,
s rozsáhlým anglickým parkem se stádem
daňků, které je možné pozorovat a krmit.
Park je pro veřejnost celoročně přístupný
zdarma. V Blatné je několik cukráren
a vyzkoušená pizzerie na náměstí.
TIPY NA VÝLET: park v Blatné s daňky,
Strakonice, Písek, Sedlická krajka, tvrz
Lnáře, hrad Rabí, kozí nebo krokodýlí
farma a mnoho dalších.

V případě, že se chcete pobytu zúčastnit,
kontaktujte osobu, uvedenou u termínu,
o který máte zájem. Vyplňte přihlášku
a uhraďte zálohu 500,- Kč za každou platící
osobu. Pokud objednaný pobyt stornujete
do 14 dní před odjezdem, bude Vám
zaplacená záloha vrácena po odečtení
stornovacích poplatků, které nám aktuálně
sdělí ÚSP Mačkov. Můžete se domluvit na
přenechání svého místa jiné mamince
(nebo babičce, tetičce...) a vzájemném
uhrazení zálohy mezi sebou.

