MÍSTO MÁME VYZKOUŠENÉ!
ÚSP Domov Petra Mačkov
Okres Strakonice, Jižní Čechy
Lány - Mačkov 139 km

Pojeďte na výlet

TERMÍNY

POPIS areálu

CENA duben

10. - 13. dubna (úterý - pátek)



790 Kč osoby nad 15 let



630 Kč děti nad 6 let



445 Kč děti nad 6 let (1/2 PP*)



540 Kč děti do 6 let



355 Kč děti do 6 let (1/2 PP*)

e-mail: jana.drastilova@lany.cz

Součástí areálu je velká oplocená zahrada
s altány, asfaltovými cestami a ohništěm.
V části zahrady lze pozorovat koně a ovce.
K dispozici je několik herních prvků včetně
trampolíny. V předem určených hodinách je
k dispozici vnitřní bazén se skluzavkou
a vířivkou. Během pobytu lze domluvit
hipoterapii, vodní masáž, návštěvu místních
výtvarných dílen atd.



1500 Kč dvoulůžkový pokoj

STRAVOVÁNÍ

POPIS okolí



2100 Kč třílůžkový pokoj

Plná penze, začínáme obědem a končíme
snídaní. Strava je podávána v jedné
gramáži, není možné zajistit dětské porce.
Je možné objednat pro 2 děti dohromady
jednu plnou penzi (PP*). Ve středu je
studená večeře, kterou neobjednáváme.

Mačkov je vzdálený 2,5 km od města
Blatná. Dominantou Blatné je vodní zámek,
s rozsáhlým anglickým parkem se stádem
daňků, které je možné pozorovat a krmit.
Park je celoročně přístupný zdarma.
V Blatné je několik vyzkoušených cukráren
a pizzerie na náměstí. Výlety: Strakonice,
Písek, krokodýlí nebo kozí farma, hrad Rabí
a mnoho dalších.



2700 Kč čtyřlůžkový pokoj

Martina Hořejší, tel. 732 770 797
e-mail: martina.horejsi@lany.cz
30.7. - 3.8. (pondělí - pátek)
Jana Drastilová, tel. 724 265 092

UBYTOVÁNÍ
Celý areál je bezbariérový. Po budově se
lze pohybovat s kočárky, k dispozici je
výtah. Pokoje: 1x4 lůžka, 2x3 lůžka, 3x2
lůžka. Součástí každého pokoje je koupelna
se sprchovým koutem a malá kuchyňská
linka (lednice, el. dvouvařič, talíře, hrnky
a příbory ANO, hrnce/pánve NE). Dále je
k dispozici společenská místnost s TV,
mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.
DOPRAVA
Individuální, není zahrnuta v ceně. Méně
zkušeným řidičkám nabízíme společnou
jízdu. Parkování u areálu zdarma.

V ceně je zahrnuta plná penze a 3x bazén.
Děti ve vlastní cestovní postýlce bez nároku
na stravu zdarma.
CENA srpen



930 Kč osoby nad 15 let



770 Kč děti nad 6 let



515 Kč děti nad 6 let (1/2 PP*)

V případě, že se chcete pobytu zúčastnit,
kontaktujte osobu uvedenou u termínu,
o který máte zájem. S přihláškou je třeba
uhradit 50% z ceny pobytu. Doplatek je
nutné uhradit nejpozději 14 dní před
odjezdem.



680 Kč děti do 6 let



420 Kč děti do 6 let (1/2 PP*)



2000 Kč dvoulůžkový pokoj



2800 Kč třílůžkový pokoj

Storno poplatky 30. - 10. den před
odjezdem 50%, 9. - 0. den 100%. Případně
můžete přenechat místo jinému zájemci
a cenu si vzájemně uhradit.



3600 Kč čtyřlůžkový pokoj

REZERVACE a STORNO

V ceně je zahrnuta plná penze a 3x bazén.
Děti ve vlastní cestovní postýlce bez nároku
na stravu zdarma.

Využijte pracovního týdne, kdy nejsou tatínkové doma a užijte si pobyt v přírodě, kde děti budou mít kamarády.

