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DOVOLENÁ RODIN 2018 (Manželská abeceda pro každého) 

Rodinné centrum Blansko z.s., Havlíčkova 26, 678 01 Blansko 

Místo konání 

Třeboň, Domov mládeže na Zámku 

Termín  

od 15. července 2018 (neděle od 17 hodin) do 21. července 2018 (sobota do 12 hodin) 

Cena (ubytování, strava, výuka, program pro děti)  

3.950,- ubytování s plnou penzí, 2.950,- poloviční porce,  

1.150,- poplatek za děti do 2 let (bez nároku na lůžko a stravu)   

Pokud rodiče pobírají přídavky na děti a pobytu se zúčastní více dětí do 15 let věku, potom je pro třetí a 

další dítě cena snížena o 500,- Kč, je třeba doložit potvrzení o přídavcích.  

Program 

Týdenní pobyt určený pro všechny manželské páry včetně seniorů, věk a počet dětí není rozhodující. 

Dopoledne se rodiče společně s lektory věnují podpoře partnerských dovedností. Děti pod vedením 

animátorů hrají hry, chodí na výlety, soutěží a užívají si společenství dětí. Každé odpoledne je volno, ve 

středu je volný rodinný den.  

Přihlášky a informace 

E: milana.vykydalova@centrum.cz  M: +420 736 60 64 68 

Přihláška 

Údaje pro evidenci 

Údaje pro evidenci zašlete prosím na email milana.vykydalova@centrum.cz  

Pro každou osobu uvádějte jméno a příjmení, datum narození, pro starší 15 let číslo občanského průkazu, 

číslo mobilního telefonu a emailovou adresu rodičů, adresa bydliště (stačí 1 x).  

Sdělte nám prosím počet celých porcí, polovičních porcí a dětí do dvou let z důvodů výpočtu ceny.  

Pokud chcete vystavit fakturu na zaměstnavatele, potom prosíme o adresu zaměstnavatele, přesný text 

faktury a částku pro fakturaci. 

Fakturace a závazná přihláška 

Na základě Vašich údajů Vám zašleme fakturu k úhradě.  

Za závaznou budeme Vaši přihlášku považovat, pokud zaplatíte nejpozději do 20. dubna 2018 první 

splátku nejméně ve výši třetiny z fakturované částky, do 20. června je nutné uhradit druhou splátku.  

V případě překročení ubytovací kapacity budeme postupovat v pořadí dle data úhrady první splátky.  
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Informace 

Ubytování a stravování v Třeboni na zámku 

Pokoje 

Ubytování najdete v centru historického města Třeboň, přímo v historických prostorách zámku. Ubytování 

nabízí jedinečnou atmosféru velkých a prostorných pokojů zámku, s výhledem do zámeckého parku. 

Celou budovu (virtuální prohlídka ubytování) si můžete prohlédnout 

– viz http://www.levneubytovanitrebon.cz/c-8-ubytovani-na-zamku.html  

Ubytování je situováno do třílůžkových a čtyřlůžkových pokojů v prvním a druhém patře (v budově není 

výtah). V pokojích jsou lůžka v podobě samostatných postelí, naše pokoje nemají palandy. Najdete zde 

další skříňky, poličky a stoly se židlemi. Stylově pomalované jsou dveře do každého pokoje. 

Sociální zařízení je společné vždy pro jedno patro a je nově zrekonstruované. Najdete zde oddělenou 

místnost se sprchovým koutem a větší umývárnu s umyvadly a sprchovými kouty. 

Na každém patře najdete společenskou místnost s televizorem. V přízemí budovy je další menší místnost. 

V patře je k dispozici velká společenská místnost s TV, s pianem a několika pingpongovými stoly. 

Parkování a úschova kol 

Kola si můžete uschovat v uzamykatelné místnosti v přízemí budovy. Pokud přijíždíte autem, můžete 

využít placené parkování na parkovišti u centra, nebo parkování zdarma u tenisových kurtů, cca 500 m od 

ubytování. (směr Lázně Aurora, u hotelů Bohemia a Regent). Vjezd k budově je povolen pouze na nezbytně 

nutnou dobu k vyložení/naložení zavazadel první den (v neděli) a poslední den (sobota). V areálu zámku 

nelze trvale parkovat. Doporučujeme na mapě města (např. na www.mapy.cz) si udělat „průzkum“ 

možností parkování.  

Kuchyňka, lednička 

Na každém patře najdete velké lednice a rychlovarné konvice. V přízemí ubytování je plně vybavená 

kuchyň, ve které si můžete uvařit. V kuchyňce najdete: dostatek nádobí (talíře, hrnečky, příbory), 

rychlovarnou konvici, lednici, mikrovlnka, toustovač, a el. plotýnky, troubu. Ve druhém patře ubytování 

najdete menší vybavenou kuchyňku. 

Stravování 

V ceně pobytu je stravování (snídaně, oběd, večeře) pouze od pondělí do pátku (kuchyně v sobotu a neděli 

nevaří). V neděli večer si každý zajistí večeři podle vlastního uvážení, podobně snídani v sobotu v den 

odjezdu. Poloviční porce bude „vytvořena“ jako polovina z „celé“ porce, bude k dispozici druhý čistý talíř. 

Pokoje musíme uvolnit v sobotu do 10 hodin. Podrobnosti k průběhu posledního dne (soboty) sdělíme na 

místě, plánujeme program i na sobotu (od 10 hodin).  

Storno podmínky  

Do dvou měsíců před nástupem vracíme 100 % uhrazené částky, do jednoho měsíce před nástupem je 

storno poplatek 400,- Kč na osobu, do 14 dnů před nástupem je storno poplatek 800,- Kč na osobu. Pokud 

se odhlásíte později (13 a méně dnů před nástupem), potom je storno poplatek 2.500,- Kč (celá porce) a 

2.000,- (poloviční porce)  

Při ztrátě svěřeného klíče uhradíte na místě 500,- Kč.   
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Město Třeboň a okolí 

Kryté bazény a Aquapark 

Lázně Aurora nabízejí krytý bazén se slanou vodou s Aquaparkem. Vodní svět nabízí množství 

aquaatrakcí, jako např. divokou řeku, perličkovou masážní lavici, stěnovou hydromasážní, chrliče, vodní 

hřib, 40 m dlouhý tobogán (vstup pro děti od 10 let) či whirlpooly pro 6 a 12 osob. Vodní svět je propojen 

s plaveckým bazénem a voda je zde také mírně slaná. 

Rybník Svět 

Najdete ho jen 200 m od historického centra města. Nabízí přírodní koupání na plážích, najdete zde i 

nudistickou pláž. První pláž se nachází v Třeboni, tzv. městská pláž. Je vybavená kabinkami na převlečení, 

sprchami a občerstvením. Děti se zde mohou vydovádět na tobogánu a skluzavkách. Zapůjčit si můžete 

šlapadla nebo lodičky. Druhá pláž se nachází na druhé straně rybníka Svět, s názvem Ostende. Je také 

velice dobře vybavená, najdete zde i tenisové kurty, venkovní šachy a stylovou hospůdku s občerstvením. 

Pro děti jsou připraveny skluzavky nebo skákací trampolína. Zapůjčit si můžete šlapadla nebo lodičky. 

Historické památky Třeboně  

Renesanční zámek v centru města, historické náměstí s kamennou kašnou a morovým sloupem, 

měšťanskými domy, historické muzeum Třeboně a muzeum Třeboňské krajiny v zámku, 

Schwarzenberská hrobka, Radniční věž s vyhlídkou až k rybníku Rožmberk, Pivovar Regent s pivní 

terasou, Kostel sv. Jiljí v centru města, prohlídky denně od 15 hodin s průvodcem 

Výlety do okolí 

Cyklostezky i trasy pro pěší procházky pro náročné i pro rodiny s dětmi 

Výlety 

Jindřichův Hradec, Městečko Nová Bystřice, Královské město Lomnice nad Lužnicí, Chlum u Třeboně 

(rybník Hejtman), Městečko Borovany, Město České Budějovice, Zámek Hluboká nad Vltavou, Státní hrad a 

zámek Český Krumlov, Výlet do Novohradska, Stezka korunami stromů – Lipno, Památník Jana Žižky 

z Trocnova 

 

 

 


